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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO A - DADOS CADASTRAIS

1. DADOS CADASTRAIS DA UFPR E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Instituição CNPJ Endereço Bairro
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 75.095.679/0001-49 RUA XV DE NOVEMBRO, 1299 CENTRO
Cidade UF CEP Esfera Administrativa
Curitiba PR 80060-000 Federal
DDD Fone Fax E-mail
41 3360-5012 3360-5126 gabinetereitor@ufpr.br
Conta Banco Agência Praça de Pagamento
única Banco do Brasil S.A 4201-3 Curitiba/PR
UO UG Gestão
26241 153079 15232
Nome do Responsável Cargo Função CPF
Ricardo Marcelo Fonseca Professor Reitor 729.663.519-34

2. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO NA UFPR

Nome do Coordenador Ramal
Vítor Pereira Faro 41 3361-3220

ANEXO B - PROJETO

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo de Objeto (somente o item principal)

Pesquisa (Contrato)

Título do Projeto: Interpretação de dados de monitoramento geológico-geotécnico e mapeamento de risco de encostas da Serra do Mar  

 Período de Execução      Início :      set/17    Término:  ago/19

Objetivo Geral: Promover a participação de alunos de nível de graduação e pós-graduação em atividades de desenvolvimento científico e tecnológico,
relacionadas à interpretação de dados de monitoramento geológico-geotécnico e mapeamento de áreas de riscos em encostas da Serra do Mar. Para tal,
serão avaliados/utilizados dados de um projeto da Autopista Litoral Sul intitulado “Riscos geológico-geotécnicos em taludes rodoviários: desenvolvimento de
uma metodologia de mapeamento e gerenciamento digital de informações para a BR-376, trecho da Serra do Mar (PR-SC) – FASE 3”.

Objetivo Específicos:

• Prover bolsas de pesquisa para alunos de graduação e pós-graduação;
• Promover a participação em congressos e eventos da área;
• Prover recursos para aquisição de itens de suporte às atividades de laboratório;

Justificativa:

Desastres naturais recentes envolvendo movimentos de massa como os que afetaram o Vale do Itajaí em Santa Catarina em 2008 ou a região da Serra do
Mar ao longo na BR 376/PR em 2011 ilustram a importância de se ampliar o entendimento sob os aspectos que influenciam o comportamento dos maciços
situados nesses locais. Como consequência disso, investimentos de natureza pública e privada vêm sendo realizados. No âmbito científico, destaca-se um
projeto iniciado em 2011 em parceria com a Autopista Litoral Sul, cujo objetivo principal consistiu em aumentar o nível de segurança na operação de
rodovias situadas em áreas da Serra do Mar sujeitas a escorregamentos. O estudo contemplou, dentre outras etapas, a identificação de fatores que levaram
à ocorrência de rupturas dos taludes rodoviários a partir da obtenção de parâmentros de resistência e deformabilidade dos solos residuais e coluvionares e
da aplicação de modelos computacionais para a simulação do comportamento de taludes e de técnicas de estabilização. Em um novo projeto, iniciado em
2013, novas análises envolvendo o mapeamento de áreas de maior suscetibilidade para a ocorrência de deslizamentos foram desenvolvidas com vistas a
aperfeiçoar diretrizes para gerenciamento de riscos geotécnicos e tomada de decisão. O conhecimento adquirido ao longo do desenvolvimento desses
projetos permitiu correlacionar a influência de agentes ambientais, tais como as precipitações pluviométricas, com mudanças no comportamento do terreno
e de uma estrutura de contenção existente. Um modelo para a previsão de ocorrência de movimentos de massa a partir de escorregamentos pretéritos
documentados também foi elaborado, possibilitando a delimitação de cenários pluviométricos associados à ações preventivas para controle ou interrupção
de tráfego. Propõe-se com esse projeto um aperfeiçoamento das técnicas de análise dos dados obtidos com o sistema de monitoramento a partir da
ampliação da série histórica de dados. Em complemento a isso, uma reavaliação dos níveis de suscetibilidade em áreas classificadas como de maior risco
na região de Serra do Mar situada ao longo da BR 376 será realizada com base em resultados de investigação geotécnica. A interpretação e utilização
desses resultados, em conjunto com uma plataforma de gerenciamento de informações contemplando leituras de todos os instrumentos, permitirão
aperfeiçoar os parâmetros de alerta propostos e representam a motivação para o desenvolvimento da presente pesquisa.

2. PLANO DE EXECUÇÃO

2.a Metodologia e Resultados Esperados

Metodologia

De forma sucinta, o projeto será desenvolvido segundo as etapas abaixo:
• Processamento e análise dos dados
Apoio ao processamento e análise dos dados da série histórica de instrumentação para avaliação de critérios de segurança/alerta. Participação em eventos
científicos como congressos, simpósios e workshops e em reuniões com a contratante.
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• Reavaliação de áreas de risco
Avaliação e mapeamento de áreas de maior risco a serem investigadas: apoio ao planejamento de investigação de ensaios de campo (sondagens diretas e
ensaios geofísicos). Avaliação experimental para obtenção de parâmetros de resistência e deformabilidade em laboratório dos solos nas áreas previamente
definidas. Apoio à configuração de uma plataforma de aquisição de dados do sistema de  monitoramento existente ao longo do trecho de concessão da
Autopista Litoral Sul: discussão das informações que serão expostas, forma de apresentação, escala e ajustes sugeridos à sua implementação bem como
de procedimento para utilização da mesma. Estão previstas visitas eventuais ao campo para acompanhamento de investigações geotécnicas e da
instalação dos equipamentos para automação das leituras.

• Análise crítica integrada
Apoio ao desenvolvimento de análises de estabilidade e da avaliação de áreas com necessidade de intervenções de engenharia. Elaboração de um
documento com recomendações para mitigação de riscos. Elaboração de relatórios com descrição de todas as atividades desenvolvidas com frequência
trimestral e de um relatório final consolidando todos os resultados obtidos ao longo do projeto.

Resultados Esperados

Os resultados desse projeto serão apresentados através dos seguintes produtos:
• Desenvolvimento de uma dissertação e dois trabalhos de conclusão de curso durante a execução do projeto;
• Publicações de artigos em congressos do setor geotécnico e rodoviário, assim como em revistas científicas;
• Fortalecimento do programa de Pós-Graduação em Engenharia de Construção Civil (PPGECC) através de fomento a bolsistas de mestrado e
desenvolvimento das linhas de pesquisa.

2.b Informações Complementares

Acompanhamento, Avaliação e Prestação de Contas

O acompanhamento e avaliação das atividades do projeto será realizado pelo coordenador, mediante seminários trimestrais internos onde os alunos
apresentarão as atividades desenvolvidas ao longo do ano. Os estudantes e pesquisadores apresentarão ainda um relatório final consolidado com a
descrição das atividades desenvolvidas.
Serão apresentadas todas as prestações de contas requeridas pela Universidade.

Direitos Autorais e Patentes

Os direitos autorais dos ativos gerados no âmbito desta pesquisa serão de propriedade da Universidade Federal do Paraná, desde o momento de sua
criação.

Divulgação e publicação de resultados do projeto

A divulgação dos resultados será feita através de publicações de artigos em congressos do setor geotécnico e rodoviário, assim como em revistas
científicas também destas áreas.

ANEXO C - RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Informar a relação de bens móveis e imóveis da UFPR a serem disponibilizados ao projeto,
detalhando as características da infraestrutura laboratorial e administrativa necessárias por etapa
do projeto, valores previstos no projeto referentes ao ressarcimento da UFPR pelo uso destas
instalações e respectivos percentuais a serem repassados à Universidade, FDA, Setor,
Departamento ou outro órgão acadêmico.

Meta Infraestrutura Utilizada Campus Servidor Responsável Matrícula
UFPR

1, 2
e 3 Sala 28 do prédio do CESEC/LAME Centro Politécnico Marcelo H. F. de Medeiros 200445

2 Laboratório de ensaios especiais em solos Centro Politécnico Roberta Bonfim 1634167
2 Laboratório de pesquisas geotécnicas Centro Politécnico Roberta Bonfim 1634167

Valor total previsto para o ressarcimento da UFPR* R$ 20.485,40

* FDA +Setor+Departamento+Ressarcimento UFPR

Observações ANEXO E:
- Para cada servidor ativo nominado, deverá ser apresentado o respectivo Anexo I da Resolução
17/11-COPLAD. Para servidores que ainda serão selecionados, somente os campos Nome,
Matrícula, CPF e Anexo I - fls não se aplicarão neste momento. Os demais campos trazem o perfil
do servidor e a Meta/Etapa vinculante e, são obrigatórios;
- No caso de Inclusão de novo servidor ou acréscimo de valor, após a formalização, também
deverá ser apresentado respectivos Anexos I complementar;
- Para alunos bolsistas ou estagiários selecionados pela coordenação do projeto, previamente à
formalização do ajuste, deverá ser informado o N. do Edital na UFPR. Para aqueles que ainda
serão selecionados, somente os campos Nome, Matrícula UFPR ou INSTITUIÇÃO e CPF não se
aplicarão. Os demais campos trazem o perfil do discente e a Meta/Etapa vinculante e, são
obrigatórios;
- Para alunos bolsistas também é obrigatória a apresentação do respectivo Anexo II da Resolução
17/11-COPLAD;
- Para cada externo nominado, ou seja, selecionado antes da Formalização deverá ser
apresentado o respectivo Anexo III da Resolução 17/11-COPLAD. Para externos que ainda serão
selecionados, somente os campos Nome e CPF e Anexo III não se aplicarão neste momento. Os
demais campos trazem o perfil do externo e a Meta/Etapa vinculante e, são obrigatórios;
- No caso de seleção de externos, posterior à formalização: o Edital e Seleção cabem a Fundação
de Apoio e não se aplica a apresentação do Anexo III;
- Qualquer alteração deste quadro deverá ser aprovada nas instâncias competentes.

Documento assinado eletronicamente por VITOR PEREIRA FARO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 16/05/2017, às 09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0169774 e
o código CRC 7A10655B.
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