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1 INTRODUÇÃO 

 

Desenvolvendo a idéia central de que as organizações devem estar em condições 

de controlar os efeitos ambientais de suas próprias atividades e reduzir sensivelmente e 

sistematicamente os impactos ambientais causados, a CMB Consultoria Ltda, apresenta ao 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e a Sociedade Civil o documento intitulado “Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental (EPIA) da EMPRESA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS DO 

PARANÁ LTDA – ETRIP localizada no município de Londrina/PR. 

 

O documento foi elaborado em concordância com as disposições das Resoluções 

CONAMA Nº 001/86 e Nº 237/97 e principalmente com o termo de referência emitido pelo IAP 

- “Diretrizes Gerais para Estudo Ambiental Prévio para Sistemas de Tratamento, 

Processamento e Destino Final de Resíduos Sólidos. O documento se faz necessário em 

atendimento aos requisitos de Licenciamento Ambiental, para a obtenção da Licença Prévia de 

empreendimentos/atividades efetiva ou potencialmente impactantes ao meio ambiente, 

referente ao processo de licenciamento protocolado sob o Nº 07.268.342-0, referente ao 

Licenciamento Ambiental para Central de Recebimento, Tratamento, Valorização e Destinação 

Final de Resíduos Industriais Classes I e II e Central de Recebimento, Tratamento, Valorização 

e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos. Para facilitar a leitura do referido estudo a 

atividade será denominada como Central de Tratamento de Resíduos (CTR). 

 

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental 

(EPIA/RIMA) servirão como um instrumento de análise e diagnóstico, estabelecendo uma base 

mínima de informações para o subsídio de um processo de decisão seguro para a sociedade e 

para o empreendedor, fundamentais na adoção de medidas mitigadoras e compensatórias 

compatíveis com o quadro projetado para o empreendimento. Constituem-se em uma 

importante fonte de dados não somente pelas informações que dispõe, mas pela análise 

crítica intrínseca à mesma e pela abordagem sistêmica de sua produção, servindo desta forma 

como base para consulta e ações dos empresários responsáveis pelo empreendimento e dos 

técnicos dos órgãos ambientais fiscalizadores, dando ao empreendimento sustentabilidade e 

garantindo sua viabilidade futura.  
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2 IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDEDORES/CONSULTORES 

 

2.1 Proponente do Empreendimento 
 

 

Razão Social e Nome Fantasia: 
Razão Social: Empresa de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná Ltda 
Nome fantasia: ETRIP 
Endereço: Rua Ernani Lacerda de Athayde, 170 sl 04 
Gleba Palhano – Londrina/PR 
CEP: 86.055-630 
Fone/fax: (43) 3374 4400/3374 4401 
CNPJ: 09.435.018/0002-71 
Inscrição Estadual: isenta 
 
Local do empreendimento: 
Lote 2-A – Fazenda São José IIA 
Londrina/PR 
Acesso pela Rodovia João Alves da Rocha Loures (Estrada Distrito de Maravilha). 
 
Dirigentes e Representantes legais: 
Marcello Almeida de Oliveira 
Cargo: Diretor Administrativo 
RG: 1.879.600-7 SSP/PR 
CPF: 360.646.539-49 
Email: marcellooliveira@sercomtel.com.br 
 
Responsáveis Técnicos: 
Luiz Fernando Marcolina 
Cargo: Supervisor de Operações 
Email: marcolina@cetric.com.br 
 
Jawilson P. Machado 
Cargo: Diretor Técnico 
Email: machado@cetric.com.br 
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2.2 Empresa Responsável pelo Estudo 
 

Razão Social 
CLEUBER MORAES BRITO CONSULTORIA LTDA 
 
Nome Fantasia 
CMB CONSULTORIA LTDA 
 
Endereço: 
Av. Higienópolis, 1505 sl 403/404 
Centro – Londrina/PR 
CEP: 86.015-010 
Fone/fax: (43) 3344 2086 
Email: contato@cmbconsultoria.com.br 
 
CNPJ: 05.114.034/0001-20 
Registro CREA: 41906 
Cadastro Técnico Federal: 342533 
 
Técnicos Responsáveis 
Cleuber Moraes Brito 
Geólogo – CREA BA-26007/D 
 
Edilene Sarge Figueiredo 
Química – CRQ IX 09200915 

 
 

A CMB Consultoria Ltda surgiu inicialmente com o objetivo de prestar serviços 

de consultoria nas áreas de mineração, atuando junto a empresas de extração de areia, brita 

e água mineral. Preocupada com a sustentabilidade ambiental ampliou sua atuação 

elaborando licenciamento ambiental, projetos ambientais para empreendimentos imobiliários, 

implantação de cemitérios, estudos hidrogeológicos, recuperação de áreas degradadas entre 

outros. Dispõe de uma equipe técnica especializada e multidisciplinar atuando junto às 

empresas da região. 
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3 EQUIPE TÉCNICA 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

4.1 Localização e Acessos do Empreendimento 
 

A área escolhida para a implantação do empreendimento consta de um sítio 

localizado na zona rural do Município de Londrina, Estado do Paraná, tendo 43,07 hectares de 

área e perímetro de 2.495,32 metros, denominado de Sítio São José II-A, confrontando-se ao 

Norte com o Sítio São José I na distancia de 607,19 metros, ao Leste com o Sítio Massano na 

distancia de 701,87 metros, ao Sul margeando o rio dos Apertados numa distancia linear de 

755,14 metros e ao Oeste com Sítio São José II-B na distancia de 431,06 metros (Figura 4.1). 

 

As coordenadas UTM referente aos vértices de divisa podem ser visualizadas na 

Tabela 4.1. 

 

TABELA 4.1. Coordenadas UTM, azimute e as distâncias entre os vértices da área do empreendimento. 
 

Vértices Distância 
(m) 

Coordenadas UTM 

E N 

P1 P2 431,06 492.287 7.407.253 

P2 P3 607,19 492.214 7.407.678 

P3 P4 701,87 492.812 7.407.779 

P4 P1 755,14 492.905 7.407.083 

 

 

O acesso à área a partir de Londrina é feito através da PR-445 até o cruzamento 

com a Av. Guilherme de Almeida sentido Distrito de Maravilha. Após percorrer cerca de 23 Km 

chega-se ao Sítio São José I à direita. Em frente à sede do sítio à esquerda pega-se uma 

estrada de terra e segue até as margens do ribeirão dos Apertados. Após passar pelo Sítio São 

José II-B chega-se ao Sítio São José II-A, onde será implantado o empreendimento. (ANEXO A – 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO). 
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FIGURA 4.1. Mapa de localização e via de acesso ao empreendimento Empresa de Tratamento de 
Resíduos do Paraná Ltda - ETRIP. 
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A Figura 4.2 ilustra a área a ser implantando a Central de Tratamento de 

Resíduos (CTR) da ETRIP no Sítio São José II-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.2. (a) Vista panorâmica da área a ser implantado o empreendimento Empresa de Tratamento 
de Resíduos do Paraná Ltda – ETRIP. (b) Detalhe da área denominada Sítio São José II-A. 

 

 

A planta topográfica completa da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) da 

ETRIP encontra-se no ANEXO B – PLANTA TOPOGRÁFICA. 

 

Denominação do empreendimento 

Central de Recebimento, Tratamento, 
Valorização e Destinação Final de 
Resíduos de Origem Urbana, Industrial, 
Comercial e de Prestadores de Serviços 

CNAE 38.2 

Município de localização do 
empreendimento 

Londrina 

Área do Projeto 43,07 ha 

Capacidade  Maior que 20 toneladas/mês 
 

 

a b 



 

 

 

9 

 

5 MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO 

 

5.1 Objetivos 
 

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de implantação e operação 

da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) da Empresa de Tratamento de Resíduos do 

Paraná Ltda - ETRIP. 

 

O terreno possui uma área total de 43,07 ha, sendo que para o maciço de 

resíduos Classe II-A, e para as células especiais de resíduos Classe I, foram destinadas uma 

superfície de aproximadamente 40,02ha, conforme apresentado no ANEXO C – PLANTA DO 

PROJETO. 

 

A referida CTR prevê a disposição de resíduos Classe I e Classe II-A e II-B. Para 

fins de projeto, considerou-se um aporte inicial de resíduos urbanos e industriais (Classe II-A e 

II-B) que serão co-dispostos na ordem de 300 t/dia no primeiro ano, 400 t/dia no segundo e 

500 t/dia no terceiro ano. A partir do quarto ano, considerou-se um crescimento anual de 

resíduos na faixa de 2% ao ano, sendo que a vida útil estimada para o Aterro Industrial e 

Sanitário será de 25 (vinte e cinco) anos. 

 

Nos primeiros três anos foi considerado um aumento significativo na quantidade 

de resíduos devido ao forte trabalho na área comercial, que será implementado pela Serrana 

Engenharia Ltda. Os resíduos Classe I serão dispostos em separado, utilizando células 

especiais, as quais serão envelopadas com manta PEAD, sendo que, o aporte de resíduos 

considerado foi em torno de 30t/dia. 

 

A elaboração desse projeto obedecerá às seguintes regulamentações técnicas e 

legais: 

 

 NBR 10004 – Resíduos Sólidos – classificação; 

 NBR 10005 – Lixiviação de Resíduos – Procedimento; 

 NBR 10006 – Solubilização de Resíduos – Procedimento; 

 NBR 10007 – Amostragem de Resíduos – Procedimento; 
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 NBR 10703 – Degradação do Solo – Terminologia; 

 NBR 11174 – Armazenamento de resíduos classes IIA – não inertes e IIB – inertes; 

 NB 1183 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos; 

 NBR 13221 – Transporte de Resíduos; 

 NBR 13894 – Tratamento no solo (landfaming) – Procedimento; 

 NBR 14283 – Resíduos em solos – Determinação da biodegradação pelo método 

respirométrico – Procedimento; 

 NBR 8418 – Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos 

– Procedimentos; 

 NBR 8419 – Apresentação de projetos de aterros de sanitários de resíduos sólidos 

urbanos – Procedimento; 

 NBR 10157 – Aterros de resíduos perigosos – critérios para projeto, construção e 

operação – Procedimento; 

 NBR 13896 – Aterros de resíduos não perigosos – critérios para projeto, 

implantação e operação – Procedimento; 

 NBR 13895 – Construção de poços de monitoramento e amostragem – 

Procedimento; 

 NBR 12807 – Resíduos de serviço de saúde – Terminologia; 

 NBR 12808 – Resíduos de serviços de saúde – Classificação; 

 NBR 12809 – Manuseio de resíduos de serviço de saúde – Procedimento; 

 NBR 12810 – Coleta de resíduos de serviços de saúde – Procedimento; 

 Resolução Conjunta n.º 001/94 – SEMA/SESA, de 28 de Marc de 1994; 

 Resolução SEMA n.º 031, de 24 de agosto de 1998; 

 Resolução 001/86 – CONAMA, de 23 de janeiro de 1986; 

 Resolução 005/93 – CONAMA, de 05 de agosto de 1993; 

 Resolução 009/93 – CONAMA, de 31 de agosto de 1993; 

 Resolução 237/97 – CONAMA, de 19 de dezembro de 1997; 

 Resolução 257/99 – CONAMA, de 30 de junho de 1999; 

 Resolução 258/99 – CONAMA, de 26 de agosto de 1999; 

 Resolução 263/99 – CONAMA, de 12 de novembro de 1999; 
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 Resolução 264/99 – CONAMA, de 26 de agosto de 1999; 

 Resolução 275/01 – CONAMA, de 25 de abril de 2001; 

 Resolução 283/01 – CONAMA, de 12 de junho de 2001; 

 Resolução 307/02 – CONAMA, de 05 de julho de 2002; 

 Resolução 308/02 – CONAMA, de 21 de março de 2002; 

 Resolução 313/02 – CONAMA, de 29 de outubro de 2002; 

 Resolução 314/02 – CONAMA, de 29 de outubro de 2002; 

 Resolução 316/02 – CONAMA, de 29 de outubro de 2002; 

 Resolução 362/05 – CONAMA, de 27 de junho de 2005; 

 Resolução 358/05 – CONAMA, de 04 de maio de 2005; 

 Resolução 357/05 – CONAMA, de 18 de março de 2005; 

 Resolução 378/06 – CONAMA, de 19 de outubro de 2006; 

 Resolução 370/06 – CONAMA, de 06 de abril de 2006; 

 Resolução 420/09 – CONAMA, de 28 de dezembro de 2009; 

 Resolução 006/01 – CEMA, de 02 de maio de 2001. 

 

 

5.2 Justificativa 
 

A noção de resíduos não existe na natureza. Essa afirmação é fundamentada 

pelos grandes ciclos naturais em que, comumente, o papel do decompositor é transformar 

e/ou incorporar completamente as matérias descartadas pelos outros componentes do 

sistema, sem alterar o equilíbrio natural [...]. Assim, a noção de resíduos como elemento 

negativo, causador de degradação da qualidade ambiental, é de origem antrópica e, em geral, 

aparece quando a capacidade de absorção natural pelo meio no qual está inserido é 

ultrapassada. 

 

A gestão integrada, que as empresas buscam, de resíduos atualmente preconiza 

os 3R, que nada mais é que: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. A redução de resíduos nas 

indústrias pode ser alcançada pela eliminação ou otimização do processo gerador, pela 

substituição de matérias-primas por outras que gerem resíduos menos volumosos ou perigosos 
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e pela otimização da tecnologia, de modo a converter os residuos em matéria-prima útil para 

outras etapas do processo.  

 

A reutilização consiste no reaproveitamento de materiais, mantendo ou 

modificando seu uso original, sem que haja alterações físicas, exemplo disso citamos, a areia 

de fundição e entulhos da construção civil para a pavimentação e nas confecções de concretos 

e tijolos. 

 

A reciclagem por sua vez, envolve alguns processos de transformação, artesanal 

ou industrial. Para a reciclagem de resíduos em âmbito industrial, podem ser utilizadas 

diversas técnicas de tratamento, tais como; destruição térmica por incineração ou pirólise; 

destruição química por oxidação, redução ou absorção; processos físicos envolvendo 

precipitação, filtração, evaporação ou condensação; e processos biológicos, aeróbios ou 

anaeróbios. 

 

Mesmo que as indústrias realizem os 3R haverá sempre a produção de resíduos 

industriais e comerciais, que necessitam ser tratados e dispostos. A disposição desses em 

aterros ainda se faz necessário, porém em razão do contínuo desenvolvimento tecnológico e 

da crescente preocupação dos cidadãos com o meio ambiente, há maior planejamento dos 

aterros de resíduos. A redução do impacto ambiental dos aterros envolve a seleção do local, 

seu projeto global, os componentes do sistema, os materiais empregados, a operação, o 

monitoramento e o planejamento para o fechamento e pós-fechamento. 

 

O conceito de aterro de resíduos compreende um sistema devidamente 

preparado para a disposição dos resíduos em geral, englobando, sempre que necessários, 

determinados componentes e práticas operacionais, tais como: divisão em células, 

compactação dos resíduos, cobertura, sistema de impermeabilização, sistema de drenagem e 

tratamento para líquidos e gases, monitoramento geotécnico e ambiental, entre outros. O 

termo aterro de resíduos refere-se, portanto, à instalação completa e às atividades que nela 

se processam; ou seja, inclui o local, a massa residual, as estruturas pertinentes e os sistemas 

de implantação, operação e monitoramento. 

 

Toda essa estrutura que compreende o aterro de resíduos devem ser projetados 

e operados de forma a controlar a emissão de contaminantes para o meio ambiente, com 
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finalidade de reduzir a possibilidade de poluição das águas superficiais e subterrâneas, do solo 

e do ar, e eliminar impactos adversos na cadeia alimentar. Podendo ser considerado uma 

estrutura para a qual deve haver garantia de segurança em longo prazo baseada em projeto 

geotécnico adequado. A segurança deve englobar os aspectos estruturais e ambientais.  

 

Como o objetivo é manter os resíduos confinados para que não causem danos ao 

meio ambiente, representados tanto por escorregamentos como por emissão de poluentes, o 

aterro não pode estar sujeito a deslocamento externos e internos indesejáveis que 

comprometam a estabilidade da massa de resíduos, a estanqueidade das camadas 

impermeáveis ou o funcionamento dos sistemas de drenagem. 

 

Diante de tudo que foi descrito anteriormente, o empreendimento ETRIP visa 

preencher a lacuna existente no País para a destinação correta de resíduos sólidos, semi-

sólidos e líquidos das atividades industriais e de prestadores de serviços, que são responsáveis 

pela sua correta destinação final, passando pela coleta, transporte e o respectivo tratamento. 

 

 

5.3 Descrição Técnica do Projeto 
 

O presente projeto visa atender os requisitos técnicos básicos de todas as 

estruturas componentes de um aterro industrial de forma a coletar, transportar, classificar, 

tratar, dispor, reciclar e processar materiais com valores agregados e providenciar diversas 

tecnologias disponíveis para sua eliminação de resíduos classes I, IIA e IIB, bem como outros 

resíduos de origem domiciliar, público, agrícola, de origem orgânica e inorgânica, inertes e 

não inertes, perigosos e não perigosos. 

 

De certa maneira pode-se, ainda, falar que o simples aterramento dos resíduos 

não seria a única solução correta. O referido projeto é elaborado pela Central de Tratamento 

de Resíduos Sólidos Industriais e Comerciais – CETRIC/Chapecó (SC) pelo Diretor Técnico 

Jawilson P. Machado. 
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5.3.1 Empreendimento 

 

A ETRIP – Empresa de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná Ltda., 

apresenta o estudo da Central de Tratamento de Resíduos – CTR, no qual gerenciará a 

segregação na origem, armazenamento temporário, transporte, tratamento, beneficiamento e 

disposição final de resíduos: classe I – Perigosos, classe IIA – não inertes, classe IIB – inertes, 

resíduos domissanitários, de serviços de saúde, da construção e demolição, público e 

tecnológicos gerados na região Norte e Oeste do Estado do Paraná. 

 

As unidades operacionais que irão compor o empreendimento são: 

 Aterro de resíduos classe IIA – não inertes, domissanitários e públicos; 

 Aterro de resíduos classe I – perigosos; 

 Central de Britagem de Resíduos de Construção e Demolição; 

 Central de triagem de resíduos classe I – Perigosos; 

 Central de triagem de resíduos classe IIA, domissanitários e públicos; 

 Central de Trituração, Blendagem e Solidificação de resíduos classe I – 

perigosos; 

 Central de Trituração, Blendagem e Solidificação de resíduos classe IIA, 

domissanitários e públicos; 

 Central de Trituração e Beneficiamento de isopores e poliuretanos; 

 Central de Descontaminação de Lâmpadas Fluorescentes; 

 Central de Prensagem de Resíduos Recicláveis e Filtros de Óleos; 

 Central de Descontaminação de Tanques de Combustíveis; 

 Central de Tratamento Térmico de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Central de Tratamento de Óleo de Cozinha usado – Biodiesel; 

 Estação de Tratamento de Resíduos Pastosos, Líquidos e chorume; 

 Central de Secagem de lodo e transformação em biomassa; 

 Central de Trituração de material lenhoso (provenientes de podas); 

 Central de Resíduos Tecnológicos. 
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Ainda, farão parte do empreendimento, as seguintes unidades de apoio em 

todas as atividades operacionais do CTR: 

 

 Recepção com balança; 

 Oficina e almoxarifado; 

 Centro de Educação Ambiental; 

 Laboratório de análises químicas e biológicas; 

 Refeitório e Vestiários; 

 Banheiros; 

 Sede administrativa; 

 Posto de abastecimento de frota; 

 Posto de lavagens de caixas, containeres, caminhões e máquinas; 

 Casa do administrador do CTR; 

 Poço profundo para captação de água; 

 Acessos permanentes. 

 

A Figura 5.1 apresenta a distribuição espacial em 3D de todo empreendimento 

da Central de Tratamento de Resíduos da ETRIP. 

 

5.4 Resíduos recebidos pela CTR 
 

O Art. 128 da Resolução SEMA/IAP N.º 031/98, institui que o pedido de Licença 

de Instalação de empreendimentos que visem a coleta, o transporte, o armazenamento, o 

tratamento e a disposição final de resíduos sólidos, deverá conter um Plano contendo as 

seguintes informações: 

 

a. Setores de Estocagem; 

b. Forma de Estocagem; 

c. Tempo de Estocagem; 

d. Disposição Final por Classe de Resíduos. 
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FIGURA 5.1. Distribuição espacial do empreendimento na área do Sítio São José II-A. 
Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

5.5 Unidades Operacionais 
 

5.5.1 Aterro de resíduos classe IIA – não inertes, domissanitários e públicos 

 

Constará de uma área de 177.215, 30 m² localizada a Nordeste da área 

principal, com topografia com inclinação média de 9,08% indicada nos perfis L05 à L12 

mostrados em anexo, com uma vida útil projetada de 21 anos para apenas duas camadas 

sobreposta de massa residual compactada, totalizando um volume de 796.618,22 m³ de 

resíduos (Figura 5.2). 
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FIGURA 5.2. Visão da área do aterro classe IIA. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

Sua estrutura será executada de forma a permitir a operação do aterro pelo 

método das rampas progressivas, onde se iniciará a operação pela jusante da área até que se 

atinjam os limites definidos pelo projeto. 

 

Cabe realçar que haverá a possibilidade do aumento da vida útil sobrepondo 

outras camadas além das duas inicialmente estipuladas pelo projeto, no entanto essa 

possibilidade somente será confirmada através dos monitoramentos topográficos da massa 

residual aterrada realizado durante a operação. 

 

A área destinada ao depósito será impermeabilizada com camadas de argila 

compactadas ao proctor normal 95%, uma camada de geossintético bentonítico com 3,5 Kg/m² 

de massa bentonitica, tipo GCL 3,5, uma camada de geomembrana sintética com espessura de 

2,00 mm, tipo PEAD 2,00 mm, sendo que após será lançada uma camada de proteção 

mecânica com manta geossintético do tipo Geotextil com gramatura 300 g/cm². 

Sobre estas se executarão os drenos de líquidos percolados que formando 

malhas de ligação terão seu escoamento direcionados à caixas de ligação Corpo Aterro e 

destas à Estação de Tratamento. 

 

A drenagem dos gases será implantada através das intersecções das linhas de 

drenagem de líquidos percolados formados na base do aterro, anteriormente ao recebimento 

de resíduos. 
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Nestas intersecções se levantarão os drenos de gases com auxílio de um tubo 

metálico com diâmetro de 0,40 m, preenchido externamente ao seu perímetro com pedra 

rachão (brita n.º 04). 

 

À medida que a massa residual vai aumentando de altura, iça-se o tubo metálico 

de forma que as pedras deslizem sobre o mesmo formando um lastro no interior da massa 

residual, esse mecanismo é conhecido como “camisa deslizante”. Quando atingida a altura 

final da célula sobre a qual não haverá mais sobreposição de resíduos, iça-se por completo o 

tubo metálico e em seu lugar instala-se uma coifa com o mesmo diâmetro do dreno, porém 

com uma saída de ½ polegada. Nesta saída instala-se a linha de drenagem de gases que está 

ligada a um compressor de ar. Esse compressor de ar, adaptado para receber o Biogás, 

comprime-o levando o mesmo ao gerador. 

 

A Figura 5.3 ilustra o modelo construtivo de um dreno para biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.3. Esquema e foto de um dreno de gás. Fonte: ETRIP, 2010 
 

Ao entorno da plataforma se construirá um dique de argila com todas as 

camadas de impermeabilização descritas anteriormente numa altura mínima de 2,50 metros. 

Esse dique terá como função o total isolamento da área de depósito com as demais áreas do 

empreendimento. 

 

A cobertura da massa residual aterrada e compactada nesse espaço se dará 

através de material argiloso numa espessura mínima de 60 cm compactado e de gramíneas 

para evitar o processo de erosão, associado a este haverá linhas de drenagens pluviais que 
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encaminhará as águas de chuvas que não terão contatos com a massa residual para fora do 

corpo do aterro. 

 

5.5.2 Aterro de resíduos classe I – perigosos 

 

Constará de uma área de 55.258,86 m², localizada a noroeste da área principal, 

com topografia com inclinação média de 10,17% indicada nos perfis L01 à L04 mostrados em 

anexo, com uma vida útil projetada de 16,30 anos, totalizando um volume de massa residual 

aterrada de 426.591,00 m³ de resíduos (Figuras 5.4 e 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 5.4. Visão das Valas Classe I. Fonte: ETRIP, 2010. 
 

 

 
FIGURA 5.5. Visão da Vala Classe I em perspectiva. Fonte: ETRIP, 2010. 



 

 

 

20 

 

Se ocorrer o rompimento da primeira camada de impermeabilização, que será 

acusado no dreno testemunho, se fará a remoção dos resíduos ali expostos e se providenciará 

o devido reparo. 

 

Sua estrutura será executada através de valas escavadas em solo, com 

inclinação de 3:2 (V:H), devidamente compactado com uma camada de argila de 0,60 m ao 

Proctor Normal à 95% e impermeabilizada com uma camada de geossintético bentonítico com 

3,5 Kg/m² de massa bentonitica, tipo GCL 3,5, uma camada de geomembrana sintética com 

espessura de 2,50 mm, tipo PEAD 2,50 mm, uma camada de geomembrana sintética com 

espessura de 2,00 mm, tipo PEAD 2,00 mm, sendo que após será lançada uma camada de 

proteção mecânica com manta geossintético do tipo Geotextil com gramatura 300 g/cm². 

 

Entre as camadas de geomembrana sintética tipo PEAD executar-se-á um 

colchão drenante constituído de areia média ou areia industrial com espessura de 15,00 cm, 

onde se encontrará os drenos testemunhos que terão a função de acusar um possível 

rompimento da primeira camada de impermeabilização.  Essa linha de dreno testemunho será 

direcionada a caixa de inspeção que se encontrará fora da vala em local pré-definido em 

projeto. 

 

Sobre a vala executar-se-á uma estrutura de cobertura metálica com altura de 

7,50 m, cobertas com telhas alunzinc de 0,50 mm. A mesma telha será utilizada na cobertura 

lateral da vala.  Contará de calhas que receberão a água de chuva que será encaminhada à 

reservatórios próprios para constituir a reserva técnica de incêndio. 

 

Dentro da vala se executará um sistema de exaustão constituído de exaustor 

eólico associado a ventiladores industriais que direcionarão o fluxo de ar no sentido 

longitudinal da vala com sentido contrário a entrada da mesma. 

 

Ainda, haverá sistema de iluminação através de lâmpadas frias constituídas de 

lâmpadas fluorescentes, além de iluminação de emergência que serão locadas em pontos 

estratégicos que indicaram a saída do recinto em condições de emergência. 

 

Por fim, haverá um sistema preventivo de incêndio que constará de reservatório 

de água, hidrantes, extintores e demais elementos de segurança. 
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O fechamento da vala se dará no momento em que seu espaço estiver 

totalmente preenchido, assim se executará o envelopamento das duas camadas de 

geomembranas tipos PEAD (2,50 e 2,00 mm).  Após o monitoramento topográfico indicar o fim 

do recalque da massa residual, ou seja, quando houver a acomodação por completo dos 

resíduos dentro da vala, se executará um piso de concreto armado com malhas de ferro 5/8” e 

concreto fck 180 MPa com espessura de 15 cm. 

 

A estrutura de cobertura será mantida e o espaço interno será utilizado para 

eventuais usos nas atividades inerentes a operação do CTR, como exemplo, espaço para 

quarentena de resíduos provenientes de acidentes rodos-ferroviários que não têm laudos 

classificatórios concluídos. 

 

5.5.3 Central de Britagem de Resíduos de Construção e Demolição 

 

Para resolver um dos maiores problemas brasileiros na questão de resíduos, os 

gerados na construção e demolição, a ETRIP instalará em sua CTR a Central de Britagem de 

Resíduos de Construção e Demolição (Figura 5.6). 

 

Constituirá em uma usina semelhante às utilizadas na britagem de material 

pétreo modelo mandíbula com separação em quatro granulometria. 

 

A demanda de britagem será de 25,00 à 65 toneladas/hora. 

 

O material britado será utilizado na fabricação de tijolos e pever ecológicos, 

bem como para subleitos e leitos dos acessos temporários e permanentes no CTR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.6. Britador de Mandíbula, peneira vibratória e correia transportadora. Fonte: ETRIP, 2010. 
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5.5.4 Central de triagem de resíduos classe I – Perigosos 

 

Constituirá de um galpão em alvenaria pré-moldada com pé direito de 6,50 m, 

piso de em concreto armado e alisado, paredes em alvenaria de tijolos, cobertura em telha 

alunzinc 0,50 mm. 

 

Sua área útil será de 300,00 m², adotado de um espaço restrito de 16,42 m² que 

poderá ser utilizado como escritóro ou depósito de matérias de consumo e um banheiro de 

3,00 m² com lavado, vaso sanitário e chuveiro para propiciar a higiene dos funcionários 

locados nesse setor (Figura 5.7). 

 

 
FIGURA 5.7. Vista geral da Central de Triagem. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

A área livre para o manuseio e acondicionamento temporário dos materiais será 

de 225,69 m², sendo que em seu entorno haverá calhas de drenagens que captarão os 

possíveis derramamentos de líquidos encaminhando-os ao reservatório externo para o seu 

posterior tratamento na ETE. 

 

Neste galpão serão levadas somente as cargas de resíduos classe I – perigosos 

originados da atividade de prestadores de serviços, tais como oficinas mecânicas e postos de 

combustíveis. 

 

Os mesmos serão segregados e armazenados em tambores, conforme o tipo e 

classificação de resíduos, tais como, plásticos, papéis, papelões, filtros de óleos, metais não-

ferrosos e ferrosos, materiais não contaminados e materiais contaminados. 
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Após triados, os mesmos serão encaminhados para o seu destino adequado, 

sendo: 

 

 Papéis, papelões, plásticos e metais, bem como, Filtros de Óleos: seguirá para a 

central de prensagem de residuos recicláveis e filtro de óleo; 

 Material não contaminado e classificado como Classe IIA – Não inertes: seguirá 

para o aterro classe IIA para sua destinação final; 

 Material contaminado de qualquer classe: seguirá para o aterro classe I para sua 

disposição final; 

 Material não contaminado e classificado como Classe IIB – Inerte; seguirá para a 

central de britagem, quando de louças, pavimentos e vidros, ou, para 

disposição na classe IIA quando de materiais que não tenham valores agregados, 

tais como madeiras e outros. 

 

5.5.5 Central de triagem de resíduos classe IIA, domissanitários e públicos. 

 

Semelhante ao galpão descrito anteriormente, constituirá de um galpão em 

alvenaria pré-moldada com pé direito de 6,50 m, piso de em concreto armado e alisado, 

paredes em alvenaria de tijolos, cobertura em telha alunzinc 0,50 mm. 

 

Sua área útil será de 300,00 m², adotado de um espaço restrito de 16,42 m² que 

poderá ser utilizado como escritório ou depósito de matérias de consumo e um banheiro de 

3,00 m² com lavado, vaso sanitário e chuveiro para propiciar a higiene dos funcionários 

locados nesse setor (Figura 5.8). 

 

A área livre para o manuseio e acondicionamento temporário dos materiais será 

de 225,69 m², sendo que em seu entorno haverá calhas de drenagens que captarão os 

possíveis derramamentos de líquidos encaminhando-os ao reservatório externo para o seu 

posterior tratamento na ETE. 

 

Neste galpão serão levadas somente as cargas de resíduos classe IIA – Não 

Inertes. 
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Os mesmos serão segregados e armazenados em tambores, conforme o tipo e 

classificação de resíduos, tais como, plásticos, papéis, papelões, filtros de óleos, metais não-

ferrosos e ferrosos, materiais não contaminados e materiais contaminados. 

 

Após triados, os mesmos serão encaminhados para o seu destino adequado, 

sendo: 

 Papéis, papelões, plásticos e metais, bem como, madeiras: seguirá para a 

central de prensagem de resíduos recicláveis e filtro de óleo e central de 

trituração de material lenhoso; 

 

 
FIGURA 5.8. Vista geral da Central de triagem. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

5.5.6 Central de Trituração, Blendagem e Solidificação de resíduos classe I – perigosos 

 

Estrutura com 600,00 m² em alvenaria pré-moldada e paredes em alvenaria de 

tijolos, piso em concreto armado alisado. Terá em seu interior seis fossos com capacidade de 

28,20 m³ cada executado em duas camadas de concreto armado tipo sanduíche com espessura 

de 15 cm sendo que no meio terá uma geomembrana tipo PEAD de 2,00 mm.  Da mesma forma 

dos galpões anteriores, este será coberto com estrutura metálica e terá todos os 

equipamentos de segurança ambiental e de trabalho. Esse galpão terá como finalidade o 

preparo do resíduo para sua disposição final que poderá ser tanto o co-processamento quando 

o aterramento dos mesmos na vala classe I (Figura 5.9). 
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FIGURA 5.9. Visão geral da Central de Trituração, Blendagem e Solidificação. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

Os objetivos desse galpão é, primeiramente, a trituração como forma de 

diminuir volume e padronizar a granulometria da massa residual; segundo a mistura de 

resíduos (blendagem) como forma de homogeneização da massa residual que tem como 

finalidade atingir o poder calorífico ideal de alguns materiais para co-processamento ou 

atingir certa consistência para poder levar a disposição na vala. E por ultimo e terceiro 

objetivo é a solidificação de material líquidos e pastosos que por apresentar maiores custos 

não são economicamente viáveis o seu tratamento na ETE ou de enviá-lo diretamente ao co-

processamento. 

 

 

5.5.7 Central de Trituração, Blendagem e Solidificação de resíduos classe IIA, 
domissanitários e públicos. 

 

Estrutura com 600,00 m² em alvenaria pré-moldada e paredes em alvenaria de 

tijolos, piso em concreto armado alisado. Terá em seu interior seis fossos com capacidade de 

28,20 m³ cada executado em duas camadas de concreto armado tipo sanduíche com espessura 

de 15 cm sendo que no meio terá uma geomembrana tipo PEAD de 2,00 mm.  Da mesma forma 

dos galpões anteriores, este será coberto com estrutura metálica e terá todos os 

equipamentos de segurança ambiental e do trabalho. Esse galpão terá como finalidade o 

preparo do resíduo para sua disposição final que será o aterramento no aterro classe IIA 

(Figura 5.10). 
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FIGURA 5.10. Visão geral da Central de Trituração, Blendagem e Solidificação. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

Os objetivos desse galpão é, primeiramente, a trituração como forma de 

diminuir volume e padronizar a granulometria da massa residual para acelerar a mineralização 

da mesma; segundo a mistura de resíduos (blendagem) como forma de homogeneização da 

massa residual que tem como finalidade atingir certa consistência mecânica no corpo do 

aterro. E por ultimo e terceiro objetivo é a solidificação de material líquidos e pastosos que 

por apresentar maiores custos não são economicamente viáveis o seu tratamento na ETE. 

 

 

5.5.8 Central de Trituração e Beneficiamento de isopores e poliuretanos 

 

Semelhante ao galpão de triagem se constituirá de um galpão em alvenaria pré-

moldada com pé direito de 6,50 m, piso de em concreto armado e alisado, paredes em 

alvenaria de tijolos, cobertura em telha alunzinc 0,50 mm (Figura 5.11). 

 

Sua área útil será de 300,00 m², adotado de um espaço restrito de 16,42 m² que 

poderá ser utilizado como escritório ou depósito de matérias de consumo e um banheiro de 

3,00 m² com lavado, vaso sanitário e chuveiro para propiciar a higiene dos funcionários 

locados nesse setor. 
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FIGURA 5.11. Vista geral da Central de trituração e beneficiamento de isopor. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

Na área livre de 225,69 m² serão instalados os trituradores de isopor e 

poliuretano que moerá o material em duas granulometria distintas (Figura 5.12). Na primeira 

trituração o material cairá num silo. Nessa granulometria o mesmo pode ser ensacado e 

enviado as concreteiras para a confecção do concreto leve, ou, poderá ser levado a segunda 

trituração onde o mesmo é moído numa granulometria mais fina do qual é utilizado na 

confecção de tijolos e pever ecológicos. 

 

Neste galpão serão levados somente os resíduos previamente triados, ou seja, o 

isopor e o poliuretano isentos de contaminação ou acompanhados de outros materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.12. Triturador de Resíduos. Fonte: ETRIP, 2010. 



 

 

 

28 

 

5.5.9 Central de Descontaminação de Lâmpadas Fluorescentes. 

 

Da mesma forma que os galpões de triagem e trituração, a estrutura da central 

de descontaminação de lâmpadas terá as mesmas características (Figura 5.13). 

 

 
FIGURA 5.13. Vista geral da Central de Descontaminação de Lâmpadas. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

As lâmpadas fluorescentes contêm o mercúrio metálico, substância tóxica 

nociva ao ser humano e ao meio ambiente. Ainda que o impacto sobre o meio ambiente 

causado por uma única lâmpada seja desprezível, o somatório das lâmpadas descartadas 

anualmente (cerca de 70 milhões só no Brasil) terá efeito sensível sobre os locais onde são 

dispostas. Os seus resíduos são nocivos ao meio-ambiente, pois essas lâmpadas contêm 

substâncias químicas que afetam o ser humano, como o Mercúrio, um metal pesado que uma 

vez ingerido ou inalado, causa efeitos desastrosos ao sistema nervoso. 

 

Enquanto intacta a lâmpada não oferece risco. Entretanto, ao ser rompida 

liberará vapor de mercúrio que será aspirado por quem a manuseia. A contaminação do 

organismo se dá, principalmente, através dos pulmões. Quando se rompe uma lâmpada 

fluorescente o mercúrio existente em seu interior se libera sob a forma de vapor, por um 

período de tempo variável em função da temperatura e que pode se estender por várias 

semanas. Além das lâmpadas fluorescentes, também contêm mercúrio as lâmpadas de vapor 

de sódio e as de luz mista. 
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Composto de um tambor metálico de 200 litros, com capacidade para 

armazenar aproximadamente 850 lâmpadas trituradas, reduz drasticamente a área de 

armazenagem e os riscos de estocagem; possui duplo sistema de filtragem, um para os 

fragmentos de vidro e pó fosfórico e outro para os gases venenosos, como o mercúrio, 

devolvendo à atmosfera apenas o ar descontaminado. E por funcionar com sistema de 

operação a vácuo, isenta o operador de quaisquer riscos de retrocesso de fragmentos e 

contaminação pelo vapor do mercúrio (Figura 5.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.14. Equipamento Papa-Lampadas. Fonte: ETRIP, 2010. 
 

 

5.5.10 Central de Prensagem de Resíduos Recicláveis e Filtros de Óleos 

 

Continuando com as mesmas características de obra, esse espaço será utilizado 

para o processamento dos resíduos triados nos galpões anteriores. Haverá neste galpão, 

prensas com capacidade de 30 Toneladas cada, onde se fará a prensagem do material e seu 

respectivo fardo (Figura 5.15). 
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FIGURA 5.15. Vista geral da Central de Prensagem de Recicláveis e Filtros. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

No caso dos filtros de óleo, além da prensa, teremos um sistema de drenagem e 

armazenamento do óleo extraído, os quais serão levados para a refinaria para 

reprocessamento. 

 

 

5.5.11 Central de Descontaminação de Tanques de Combustíveis. 

 

Constará de um galpão aberto nas laterais, com estrutura metálica de cobertura 

e piso em concreto armado e liso. Com altura de 7,50 m (Figura 5.16). 

 

 
FIGURA 5.16. Vista da Central de Descontaminação. Fonte: ETRIP, 2010. 
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5.5.12 Central de Tratamento Térmico de Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

Os resíduos de Sólidos de Serviços de Saúde, conforme a NBR 12807, são os 

resíduos gerados por estabelecimento prestadores de assistência à saúde pública ou correlata, 

tais como: hospitais, clínicas médicas, postos de saúde, clínicas veterinárias, farmácia, 

laboratórios clínicos, clínicas odontológicas, instituto de pesquisas, etc. 

 

Como esses resíduos apresentam um grau de dificuldade para a sua correta 

disposição, devido suas características patogênicas, o modelo mais aceitável de tratamento é 

a incineração através de equipamentos adequados. 

 

Portanto, a ETRIP instalará um equipamento de incineração para resíduos de 

serviços de saúde, com capacidade de 250 Kg/hora. Após incinerados, as cinzas gerados no 

processo será encaminhadas ao aterro classe IIA (Figura 5.17). 

 

 
FIGURA 5.17. Vista geral do equipamento de incineração de RSSS. Fonte: ETRIP, 2010. 
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5.5.13 Central de Tratamento de Óleo de Cozinha usado – Biodiesel. 

 

Além de ser totalmente compatível com o diesel de petróleo em praticamente 

todas as suas propriedades, o biodiesel apresenta várias vantagens adicionais em comparação 

com este combustível fóssil (Figura 5.18), sendo estas  

 

 Derivado de matérias primas renovável de ocorrência natural, reduzindo assim a 

atual dependência sobre os derivados do petróleo; 

 Biodegradável; 

 Possui um alto ponto de fulgor, o que lhe confere manuseio e armazenamento 

mais seguros; 

 Apresenta excelente lubricidade, fato que vem ganhando importância com o 

advento do petrodiesel de baixo teor de enxofre cuja lubricidade é 

parcialmente perdida durante o processo de produção. 

 

 

 

 
FIGURA 5.18. Visão geral da fábrica de Biodiesel. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

No entanto, o maior ganho proporcionado pela adição do biodiesel está na 

redução das emissões de poluentes produzidas pelos veículos. O seu uso como aditivo do diesel 

pode reduzir substancialmente a emissão de material particulado (fuligem) e de dióxido de 
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carbono (CO2), sendo que o percentual de redução deste último depende da condição de 

operação e do motor no qual a mistura é empregada. 

 

Dentre os poluentes, cuja emissão é reduzida com o uso de biodiesel, 

encontram-se os derivados de enxofre, pois, o biodiesel possui um teor reduzido de enxofre 

quando comparado ao petrodiesel. O enxofre presente nos combustíveis fósseis é oxidado 

transformando-se em dióxido e trióxido de enxofre. Estes óxidos de enxofre podem reagir com 

vapor de água formando ácido sulfúrico e outros componentes sulfatados. Estes sulfatos 

podem causar um aumento de partículas na exaustão. 

 

Porém, a utilização do biodiesel não apresenta apenas vantagens. Um dos 

problemas inerentes ao uso do biodiesel é a geração de óxidos de nitrogênio, que são mais 

poluentes do que os compostos de carbono, pois, além de ser um gás de efeito estufa, 

permanece mais tempo na atmosfera. 

 

Esse problema pode ser reduzido instalando-se catalisadores nos veículos ou 

recirculando-se os gases de escape. 

 

O óleo recebido é inicialmente filtrado e armazenado em tanques de 

decantação de 1000L ou de 15000L, a fim de separar água e possíveis impurezas presentes 

(resíduos). O tempo de decantação é de aproximadamente cinco dias. Nesta etapa mede-se o 

potencial hidrogeniônico (pH) do óleo usado. 

 

Os resíduos sólidos e líquidos oriundos do processo de filtragem e decantação 

são encaminhados para disposição final em Aterro Classe II-A. Essa fração pode ser de 

aproximadamente 30%. 

 

A classificação pode ser feita no momento do recebimento ou após o período de 

decantação. Para classificação do material recebido adotou-se o seguinte critério: 

 

 Classe A: óleo usado de boa aparência e com baixo teor de umidade; 

 Classe B: óleo usado misturado com banha; 

 Classe C: banha mais água; 
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A qualidade da matéria prima (óleo usado) irá influenciar no processo de 

fabricação. 

 

Para produção de aproximadamente 450 litros de biodiesel deve-se inicialmente 

aquecer o óleo Classe A por meia hora. Após este período deve-se remover uma fração de 

aproximadamente 6% do fundo do reator para eliminar o excesso de umidade. Este excedente 

é encaminhado para uma caixa de contenção para posterior envio para o aterro classe II-A. Em 

seguida prepara-se a solução de metóxido de sódio, ao passo em que deve ser verificada a 

temperatura do óleo, pois o mesmo não deve ultrapassar a temperatura de ebulição do 

metanol. Após verificação, adiciona-se o metóxido de sódio ao óleo agitando a mistura por 

aproximadamente 30 minutos. Em seguida deixa-se em repouso para que a glicerina decante 

no reator. Transcorrido o tempo necessário para a decantação, remove-se a glicerina formada, 

que chega a ser cerca de 21% em volume. 

 

No caso de óleos Classe B e C, deve-se fazer um teste em reator piloto para 

verificar se há formação de biodiesel antes de realizar o processo de fabricação no reator de 

450 litros. 

Concluído a etapa de remoção da glicerina, o biodiesel deverá ser submetido a 

um processo de lavagem que consiste na adição de água morna, com agitação constante. Em 

seguida deixa-se em repouso por alguns minutos para que haja separação das fases, fase 

superior biodiesel e fase inferior água e impurezas. A água utilizada neste processo é 

recirculada até atingir o ponto de saturação ou então poderá ser acrescentada à massa do 

sabão. Esta etapa é muito importante para que haja a remoção de impurezas que possam 

causar danos aos motores. O pH final é medido para verificar a corrosividade do mesmo. 

 

Realizada a lavagem, o biodiesel é transferido para um contêiner, no qual 

permanecerá por 48 horas a fim de eliminar a umidade residual. 

 

O biodiesel produzido será armazenado diretamente na bomba de 

abastecimento, sendo que amostras do biodiesel produzido serão encaminhadas 

periodicamente ao IPTB – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Blumenau; para realização de 

testes de qualidade. As amostras enviadas deverão atender os critérios de qualidade conforme 

descrito pela Portaria nº 255, de 15 de setembro de 2003 da ANP – Agência Nacional do 

Petróleo. 
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5.5.14 Estação de Tratamento de Resíduos Pastosos, Líquidos e chorume. 

 

A estação de tratamento de efluente – ETE será baseada no tratamento físico-

químico combinado ao tratamento biológico de alto nível. Permitindo o tratamento a níveis 

terciários de eficiências de líquidos gerados, tanto no corpo do aterro pela ação da digestão 

anaeróbia, quanto de líquidos provenientes de empresas e indústrias, orgânicos e inorgânicos, 

tais como, sangue, soro de leite, lodos aquosos e águas de lavagens (Figura 5.19). 

 

 
FIGURA 5.19. Vista geral da ETE. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

Será instalada numa área de 42.175,70 m² e constará com unidades em módulos 

seqüenciais das seguintes fases de tratamento: 

 

 Tanque de Equalização tipo lagoa escavada em solo e impermeabilizada com 

manta geossintético tipo PEAD de 1,00 mm, adotado de agitadores mecânicos 

de baixa rotação e bomba de alimentação; 

 Lagoa Anaeróbia tipo Biodigestor escavada em solo e impermeabilizada com 

manta geossintético tipo PEAD de 1,00 mm, e com balão constituído de manta 

geossintético tipo PEAD de 1,00 mm e bomba de alimentação; 

 Flotador de ar difuso com injeção de produtos químicos (sulfatos e polímeros) 

na linha de alimentação e descarga e lodo; 
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 Decantador eletro-mecânico tipo Decanter com injeção de químicos na linha de 

alimentação (ácidos, álcalis, polímeros e sulfatos); 

 Lodos ativados convencional com retorno de lodo e ar injetado; 

 Decantador Secundário; 

 Lagoa de Polimento; 

 Filtro rápido de carvão ativado. 

 Linha de descarga de efluente tratado. 

 

 

5.5.15 Central de Secagem de lodo e transformação em biomassa 

 

A ETRIP utilizará uma tecnologia nova, proveniente da Alemanha, desenvolvida 

pela empresa Systen and Tecnology Debraqco.  Onde todo lodo gerado na ETE, bem como 

aqueles provenientes de clientes serão processados neste equipamento tornando-os em 

biomassa para sua posterior queima em caldeiras (Figura 5.20). 

 

 
FIGURA 5.20. Equipamento de secagem de lodo. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

Terá como estrutura civil um galpão de 300,00 m², aberto em suas laterais com 

piso em concreto armado e alisado. 

 

 



 

 

 

37 

 

5.5.16 Central de Resíduos Tecnológicos 

 

Entendem-se como resíduos tecnológicos os resíduos gerados proveniente da 

inovação tecnológica, das trocas constantes de aparelhos eletroeletrônicos, domésticos, 

comerciais e industriais, da substituição do obsoleto ao mais moderno (Figura 5.21). Podem 

ser caracterizado conforme relação abaixo: 

 

 Sucata Eletroeletrônica: proveniente da área de telecomunicação, informática, 

centrais elétricas, eletrodomésticos, etc; 

 Placas de circuitos Integrados: provenientes da área de eletroeletrônica e 

informática; 

 Sucatas contendo metais; 

 Cartões Magnéticos; 

 CDs e congêneres. 

 Disquetes; 

 Fitas; 

 Embalagens Metalizadas; 

 Placas e peças provenientes de cromação, niquelação, zincagem, cobreação, 

etc.; 

 Cartuchos, filmes e cartuchos com tonner e refil. 

 

 
FIGURA 5.21. Central de Resíduos Tecnológicos. Fonte: ETRIP, 2010. 
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O crescimento da geração desses resíduos aumentou a preocupação na 

destinação final, com isso a ETRIP manterá um galpão, com as mesmas características dos 

galpões anteriores, de forma a preceder a total segregação dos resíduos tecnológicos, 

separando-os conforme seu tipo e classificação. 

 

Após a segregação os materiais seguirão para reciclagem, reutilização ou mesmo 

disposição final conforme a demanda de mercado para esses elementos. 

 

 

5.6 Memorial Descritivo - Unidades de Apoio 
 

5.6.1 Recepção com balança. 

 

Terá como função primordial a conferencia total das cargas que adentrarem no 

CTR, neste além da verificação das documentações pertinentes às cargas de resíduos, se 

realizará a amostragem dos resíduos, a vistoria visual, sua pesagem e cubagem (Figura 5.22). 

 

Após as primeiras conferencias, a carga é liberada para a descarga no galpão de 

triagem, nos casos de resíduos provenientes de prestadores de serviços (oficina mecânica e 

postos de combustíveis) ou nos galpões de trituração, blendagem e solidificação 

correspondente à classe do resíduo. 

 
FIGURA 5.22. Vista da Guarita e Balança. Fonte: ETRIP, 2010. 
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Sua estrutura se constituirá de escritório, central de logística, central de 

inteligência, comando da balança, banheiros, e almoxarifado dos Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI’s. 

 

 

 

5.6.2 Oficina e almoxarifado 

 

Devido à quantidade de máquinas e equipamentos, bem como da enorme frota 

de caminhões e carros leves, tornar-se-á economicamente viável a instalação de uma oficina 

mecânica (Figura 5.23). 

 

 
FIGURA 5.23. Oficina mecânica e almoxarifado central. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

Essa estrutura terá como finalidade dar a devida manutenção preventiva e 

corretiva a máquinas, equipamentos e a frota de caminhões e carros leves da empresa, 

mantendo-os em perfeito estado de funcionamento. 

 

O almoxarifado terá uma área de 758,30 m², onde será estocados todos os 

materiais de consumo do CTR. 

 

5.6.3 Centro de Educação Ambiental 

 

No intuito de melhor atender o público e os nossos colaboradores, a empresa 

construirá um centro de educação ambiental. Neste espaço se receberá grupos visitantes, 

clientes, estudantes, e comunidade em geral que queiram conhecer as tecnologias que a ETRIP 
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emprega para o tratamento e disposição final dos resíduos, além de promover constantemente 

os cursos de capacitação de nossos colaboradores (Figura 5.24). 

 
FIGURA 5.24. Auditório. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

5.6.4 Laboratório de análises químicas e biológicas 

 

Unidade de apoio que dará suporte a todo o desenvolvimento do aterro, neste 

se realizará todas as análises necessárias para a classificação dos resíduos, bem como as 

análises químicas, físicas e biológicas de monitoramento do aterro para a verificação da 

eficiência de todo o sistema (Figura 5.25). 
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FIGURA 5.25. Laboratório de Análises Químicas e Biológicas. Fonte: ETRIP, 2010. 
 

 

5.6.5 Refeitório e Vestiários 

 

Com capacidade para 48 colaboradores, o refeitório fornecerá 108 refeições 

diárias nos três turnos de trabalho. Em anexo ao refeitório haverá vestiários masculinos e 

femininos que permitirá o colaborador fazer a perfeita higiene antes de sua alimentação 

(Figura 5.26). 

 

5.6.6 Banheiros. 

 

Em quase todas as estruturas, com exceção do aterro classe IIA/B e galpão de 

trituração, blendagem e solidificação, haverá banheiros para os anseios dos colaboradores. 
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FIGURA 5.26. Refeitório e Vestiários. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

5.6.7 Sede administrativa 

 

Espaço físico destinado a gerencia completa do empreendimento, incluirá, além 

da gerencia executiva, o departamento técnico, de logística, comercial, de custos, de 

compras, financeiro, de relações humanas, estoques, etc (Figura 5.27). 

 

 
FIGURA 5.27. Prédio Administrativo. Fonte: ETRIP, 2010. 
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5.6.8 Posto de abastecimento de frota 

 

Constituirá de tanque aéreo com capacidade de 25.000 litros para 

armazenamento de diesel, ao entorno desse se instalará todas as estruturas necessárias para a 

proteção ambiental e para garantir a segurança dos colaboradores, tais como muro de 

contenção, piso impermeável, calhas coletoras, sistema de pára-raios, sistema preventivo de 

incêndio, etc. (Figura 5.28). 

 

 
FIGURA 5.28. Posto de Abastecimento. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

5.6.9 Posto de lavagens de caixas, containeres, caminhões e máquinas 

 

É sabido que o trabalho com resíduos pode trazer uma visão negativa para a 

empresa se esta não mantiver um rígido controle de higienização de máquinas, equipamentos, 

caminhões e dos containeres. 

 

Diante disso, haverá no CTR ETRIP uma unidade específica que atenderá essa 

necessidade. Sendo que nenhum caminhão, caixas ou containeres sairão do CTR sem a devida 

higienização e limpeza (Tabela 5.29). 
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FIGURA 5.29. Posto de Lavagem. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

Da mesma forma as máquinas e equipamentos internos terão um procedimento 

de limpeza e higienização semanal, assim consegue-se diminuir o impacto visual de visitantes 

bem como garantir o bem estar de nossos colaboradores. 

 

5.6.10  Casa do administrador do CTR. 

 

Distante da área operacional instalar-se-á uma casa que servirá de moradia ao 

administrador do CTR, isso se deve ao tamanho do empreendimento, bem como sua distância 

do centro urbano da cidade de Londrina. 

 

Ao mesmo tempo dará suporte a equipe de segurança patrimonial da CTR. 

 

5.7 Poço profundo para captação de água. 
 

Como fonte de suprimento de água potável, se executará um poço profundo 

para a captação de água que servirá somente para o consumo humano. Para os demais usos 

não nobres se utilizarão a água de chuva e/ou os efluentes tratados. 

 

5.8 Acessos permanentes 
 

Todos os acessos serão pavimentados com asfalto até as entradas dos galpões de 

apoio, valas classe I e aterro classe IIA/B, seu leito terá caimento de 2,50% direcionados aos 
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Off Sets, neste se construirá sarjetas de drenagem com meias-canas de concreto de 40 e 60 

cm que direcionará as águas de chuvas para a fora do empreendimento encaminhado-as a 

drenagem natural subseqüente. 

 

Para um total controle de monitoramento, haverá, entre as linhas, de drenagem 

se executará tanques de concreto que servirá para o controle da qualidade da água de chuva. 

 

5.9 Poços de Monitoramento – Piezômetros 
 

A rede de monitoramento inicialmente possuirá 13 (treze) poços, sendo 2 (dois) 

a montante e 11 (onze) a jusante entre a plataforma do aterro classe I e classe IIA, conforme 

locado em planta e apresentado no quadro abaixo. Dessa forma se avaliará a qualidade 

original da água subterrânea antes e depois do empreendimento (Figura 5.30). 

 

Os poços a jusante serão posicionados transversalmente ao fluxo subterrâneo, 

distribuindo-se ao longo da largura da possível pluma.  Esses, ainda, devem ser distribuídos 

próximos a área de disposição para que a pluma possa ser identificada o mais breve possível. 

 

O diâmetro de perfuração será de 200 mm. Devendo evitar a utilização de 

fluídos de perfuração. A perfuração desses poços deverá ser executada por empresa idônea, 

com a supervisão de profissional legalmente habilitado. 
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FIGURA 5.30. Esquema do Poço de Monitoramento. Fonte: ETRIP, 2010. 
 

 

Devem ser utilizados equipamentos adequados ao estado de agregação de 

rochas existentes. 

A empresa após os serviços realizados deverá apresentar a ETRIP os seguintes 

documentos: 

 

 Data da conclusão da construção; 

 Método de perfuração utilizado; 

 Localização real dos poços, em planta topográfica e coordenadas cartesianas; 

 Cotas do terreno, no local do poço, antes de ser executado, e da boca de 

revestimento interno; 

 Diâmetros da perfuração e diâmetro interno do revestimento; 

 Profundidade total do poço; 

 Descrição do perfil geológico; 

 Materiais utilizados no revestimento, filtro, pré-filtro, junções, selo e 

preenchimento; 

 Dimensões e distribuição das ranhuras ou furos; 
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 No caso de se usar tela, especificar o tipo de material e abertura da malha; 

 Volume do pré-filtro utilizado; 

 Volume do selo utilizado; 

 Método de colocação do selo; 

 Procedimento utilizado para o desenvolvimento do poço. 

 

Por fim, deve-se fixar placa metálica na parte interna da caixa de proteção 

conforme o que preconiza a NBR 13.895/1997. 

 

 

5.10 Memorial Executivo 
 

5.10.1 Montagem do Canteiro de Obra 

 

O canteiro de obras se constituirá dos seguintes módulos: 

 

Alojamento – Será construído em madeira sobre baldrame de concreto alisado. 

Com 60,0 m² constituirá de uma sala de estar e quartos. 

 

Banheiros e Vestiário – Será construído em madeira sobre baldrame de 

concreto e revestimento em piso cerâmico. Serão construídas três baias com chuveiros de 1,30 

m² e quatro baias com vaso sanitário com 1,20 m² adotado com bacias sanitárias.  Os 

vestiários terão armários com 0,80 m² cada de forma a atender a necessidade do funcionário. 

 

Refeitório – Construído em madeira sobre baldrame de concreto e piso em 

alvenaria em cerâmica. 

 

5.10.2 Terraplanagem 

 

5.10.2.1 Limpeza do Terreno 

 

A limpeza do terreno é um processo em que as estimativas de produção são 

bastante precárias, porque as condições e métodos empregados variam acentuadamente de 
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uma região para outra.  Diante disso, o engenheiro da obra analisará in loco os métodos, 

equipamentos e procedimentos que irão permitir a avaliação da produtividade. 

 

5.10.2.2 Locação Topográfica 

 

Após o terrapleno está completamente limpo iniciam-se os serviços de locação 

topográfica de todas as unidades, incluindo os acessos permanentes e temporários (de 

serviços). Nesta etapa locam-se ainda as linhas de drenagem pluvial provisória de forma a não 

danificar os serviços de terraplenagem posteriormente. 

 

Convém destacar a importância da marcação topográfica na execução da 

terraplenagem, lembrando que a ocorrência de erros na locação do projeto implica graves 

prejuízos ai executante, uma vez que a correção desses erros é bastante difícil e onerosa. 

 

Os serviços de topografia se darão a partir de três marcos topográficos 

devidamente georreferenciados, formando uma triangulação topográfica. Os pontos notáveis 

serão locados através de piquetes e estacas devidamente sinalizadas e numeradas conforme 

prevê o projeto.   Esse serviço gerará uma planta de locação que será utilizada pela equipe de 

engenharia e de terraplenagem. 

 

5.10.2.3 Escavações, Cargas e Transportes de Solos 

 

Através da planta de locação iniciarão os serviços de terraplenagem. 

Inicialmente se executará os acessos de serviços, bota-foras e área de empréstimos. 

 

Logo após se iniciarão os serviços de escavação, carga e transporte da 

plataforma de resíduos classe IIA e IIB conforme indicação em planta, bem como a escavação 

da primeira vala classe I. 

 

Da mesma forma se iniciará, com uma segunda equipe de terraplenagem, as 

escavações, nivelamentos e compactação dos terrenos onde serão locadas as estruturas civis. 
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5.11 Plataforma do Aterro de Resíduos Classe IIA, Domissanitários e Públicos 
 

A área disponível para a plataforma do aterro classe IIA e IIB é de 177.215,30 

m², sendo que 11.312,70 m² será ocupada pelo Dique de contorno e proteção. O dique será 

executado com argila compactada ao Proctor Normal 95% em camadas de 30 cm. Sua base terá 

6,50 m e topo de 1,50 m, sendo sua altura de 2,50 m (Figura 5.31). 

 

 

GEOSSINTÉTICO BENTONÍTICO 3,5 Kg/m²

GEOSSINTÉTICO PEAD 2,00 mm

MATERIAL ARGILOSO COMPACTADO PN 95% - ESPESSURA DE 1,00 m

DRENAGEM MESTRA - ÁREA DE ESCOAMENTO 

COBERTURA COM MATERIAL ARGILOSO ESPESSURA 60 cm

MASSA RESIDUAL

DIQUE DE CONTORNO

ANCORAMENTO GEOSSITÉTICO PEAD 2,00 mm

ANCORAMENTO GEOSSITÉTICO BENTONÍTICO 3,5 Kg/m²

 

FIGURA 5.31. Esquema em Corte do Dique de Contorno. Fonte: ETRIP, 2010. 
 

 

O crescimento do aterro se dará da jusante para a montante (de Sul à Norte) e 

de Leste ao Oeste, nas coordenadas N 7.407.270,80 m e E 488.619,25 m, em uma área de 

11.025,00 m². Conforme a necessidade da empresa o aterro crescerá em módulos. 

 

Após os trabalhos de terraplenagem se findar se iniciará os serviços de 

construção das drenagens que ligará a plataforma ao sistema de tratamento. Serão construídos 

em dutos de concreto envelopado com argamassa impermeabilizante e manta geossintético 

bentonítica 3,50 Kg/m² (Figura 5.32). 
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FIGURA 5.32. Esquema da drenagem de ligação aterro ETE. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

A base do aterro será compactada com material argiloso encontrado na área, 

após a compactação que será efetuada em camadas de 30 cm de espessura atingindo uma 

espessura final de 1,00 m, se instalará a manta geossintética bentonitica de 3,5 Kg/m² de 

massa bentonitica, essa camada evitará que as águas do lençol freático atinjam a base do 

aterro e a contaminação proveniente de percolados num possível rompimento da manta 

subseqüente. Toda a instalação dessa manta deverá seguir as orientações da fornecedora, que 

deverá fiscalizar com equipe técnica qualificada em obra. 

 

Após se iniciará a instalação da manta sintética tipo PEAD de 2,00 mm de 

espessura. Da mesma forma que a manta anterior, a sua instalação será acompanhada de 

equipe técnica qualificada da empresa fornecedora da mesma.  Por último, se instalará a 

manta geotextil de gramatura 300 g/cm² de forma a proteger a geomembrana do contato 

direto do resíduo. 

 

Importante salientar que ambas as mantas geossintéticas deverão ser ancoradas 

no dique de contorno. 
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5.12 Vala de Resíduos Classe I – Perigosos 
 

A área onde se escavará a vala deverá estar nivelada. Com o auxílio da 

topografia locar o gabarito da vala, lembrando em adicionar 30 cm a mais nas medidas de 

largura e comprimento devido a compactação e impermeabilização da lateral e fundo. A 

escavação deverá ser executada com gabarito para um talude de 2:3 (H:V), da mesma forma 

escavar 30 cm a mais da cota de projeto. 

 

Numa das extremidades da vala, preferencialmente onde ficará a parte de trás 

do galpão, dever-se-á abrir um canal de 0,80 m de largura até a cota de projeto do fundo de 

vala. Neste canal se instalará a tubulação do dreno testemunho. 

 

Como forma de acesso ao dreno testemunho se executará um poço de 

verificação. Esse será executado com tubo de concreto armado DN 60 cm um sobreposto ao 

outro formando uma torre, sendo que conforme o levantamento dos tubos deverá ser 

realizado o re-aterro do mesmo, de forma a ter segurança do serviço.  O material de 

preenchimento deverá ser argila, pó de brita ou areia.  Nas juntas entre os tubos deverá ser 

lançada uma argamassa de assentamento com traço 1:6 (cimento:areia). Esse poço deverá ser 

devidamente fechado com tampa de concreto. 

 

Nos taludes e fundo da vala se fará o lançamento de material argiloso que 

deverá ser compactado através de compactador portátil ou com o auxílio da concha da 

escavadeira hidráulica. Essa camada deverá ser de 30,00 cm devidamente compactado. 

 

Da mesma forma que a plataforma do classe IIA e IIB se fará a 

impermeabilização primeiramente com manta bentonitica 3,5 Kg/m², após lançar uma 

camada composta de manta geossintética tipo PEAD com espessura de 2,50 mm. Sobre esta 

camada se lançará uma malha de tubos drenantes do tipo Canadren de duas polegadas 

envoltos em geotextil de gramatura 150 g/cm². Essa malha deverá ser interligada entre si de 

forma a formar uma única saída da qual será ligada a tubulação do dreno testemunho 

anteriormente executada.  Importante dar atenção na fusão do tubo e saída com a manta 

PEAD de 2,50 mm para que não ocorram vazamentos. 
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Após lançar areia média ou pó de brita numa espessura de 15 cm em toda a 

estação do fundo da vala, tomando o cuidado de não amassar ou seccionar os tubos drenantes.  

Após deverá ser instalada a segunda camada de manta tipo PEAD com espessura de 2,00 mm e 

finalizando instalar a camada de geotextil com gramatura de 300 g/cm². 

 

Importante salientar que o encoramento das quatros camadas de geossintéticos 

deverão ser executada no topo da vala através de uma viga corrida em toda a extensão 

(perímetro) da vala. 

 

Continuando os serviços, locar as sapatas escavando os espaços necessários 

conforme orientação da empresa especializada em estrutura pré-moldada.  As sapatas e os 

pilares serão executados por empresas especializadas a serem contratadas no andamento da 

obra. 

 

Após a estrutura pronta, iniciaremos os serviços de montagem da estrutura do 

telhado que será em treliças em aço, essas serão montadas e soldadas conforme orientação do 

engenheiro responsável da obra.   O telhado será de telha aluzinc de 0,50 mm em folhas de 

1,00 metro x 6,00 metro, assentadas em caibros de madeira de 5x5 cm pré-fixados nas treliças 

de aço. 

 

O fechamento lateral, bem como o frontal e de fundo, serão executado com a 

mesma telha, dessa forma tornar-se-á prático a desmontagem e montagem quando da 

construção da vala subseqüente. 

 

Ao entorno da vala será construída valas de drenagem que protegerão o seu 

interior da água de chuva, encaminhando-as a drenagem natural. 

 

Essas linhas de drenagem serão construídas em ½ cana de concreto liso de 60 

cm de diâmetro.  Deverão ser assentados em valas escavadas manualmente e o assentamento 

deverá ser perfeito em seus encaixes e seladas com argamassa com traço de 1:6 

(cimento:areia).  Nas intersecções transversais e longitudinais serão executados caixas de 

passagens em alvenaria de tijolos maciços assente ao chato com argamassa de assentamento 

de 1:6 (cimento: areia), rebocadas internamente com argamassa de reboco com traço 1:4 
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(cimento:areia) com impermeabilizante na massa tipo sica 1®, externamente, conforme 

levantamento das paredes, efetuar um emboço com o mesmo traço do reboco interno. 

 

Sua dimensão será de 60 x 60 cm internamente e sua profundidade conforme a 

inclinação da linha de drenagem, respeitando o caimento necessário da drenagem. Sendo que 

a primeira caixa de passagem deverá ter uma profundidade mínima de 40 cm. 

 

O fundo da caixa será de concreto liso num traço de 1:3 em massa. (cimento, 

areia e brita n.º 2). A entrada da vala será através de uma rampa realizada em concreto 

armado executada in loco, com espessura de 15 cm lançado sobre malha de ferro com malhas 

de 15 x15 cm montadas com ferro de 8 mm. 

 

O sistema de ventilação será através de exaustores eólicos instalados no teto da 

vala.  

 

 

5.13 Estruturas Civis 
 

5.13.1.1 Fundações e Baldrame 

 

Todas as fundações e baldrames das instalações civis incluindo neste os galpões 

de serviços deverão ser executados conforme descrição abaixo: 

 

Com auxílio da topografia, locar as sapatas e o enquadramento da obra. A 

fundação será em concreto usinado com fck 20 MPa, armado com ferragem CA 50 e bitola de 

10 mm, conforme projeto.  O baldrame será com concreto usinado com fck 30 MPa, armado 

com ferragem com bitola de 10 e 8 mm, conforme projeto estrutural. Os pilares serão pré-

moldados fabricados com concreto usinado fck 25 MPa, armado com ferragem com bitola de 8 

mm. 

 

Para o piso do galpão deverá ser preparado o contra-piso emparelhando e 

nivelando a terra, após instalar sobre o terreno preparado uma lona plástica e após executar 

um lastro de brita n.º 02 numa espessura de 10 cm.  
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Sobre a base de brita se montará uma malha em fero com bitola 8,00 mm 

eqüidistantes 30 cm, após será lançado uma camada de concreto usinado com fck 20 Mpa 

formando assim um contra-piso, devidamente nivelado e alisado. 

 

5.13.1.2 Pisos e Alvenarias 

 

As paredes deverão ser de tijolos de 6 furos frisados, assentes ao chato com 

argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8. Sendo que as camadas deverão ser 

niveladas prumadas e alinhadas com espessura média de argamassa de assentamento de 

1,5cm. 

 

Todas as superfícies de alvenaria e concreto externas, deverão ser chapiscadas 

com cimento e areia grossa na espessura média de 5 mm no traço de 1:3 após no mínimo de 24 

horas da aplicação do mesmo, deverá ser executado o reboco com argamassa de cimento, cal 

e areia com espessura de 15mm, no traço de 1:3:12 paredes externas. 

 

Todas as superfícies de alvenaria e concreto internas, deverão ser chapiscadas 

com cimento e areia grossa na espessura média de 5mm no traço de 1:3 após no mínimo de 24 

horas da aplicação do mesmo, deverá ser executado o reboco com argamassa de cimento, 

areia com espessura de 15mm e aditivo aglutinante e plastificante no traço de 1:10, onde o 

aditivo poderá ser da marca Alvenarit, Sikanol ou similar obedecendo a quantidade 

especificações recomendadas na embalagem pelo fabricante. Os cantos entre paredes e forros 

nas dependências do laboratório, refeitório, administrativo, guarita e  auditório deverão ser 

arredondados. 

 

O piso cerâmico deverá ser da marca Eliane, Itagrês, Porto Bello ou similar de 

boa qualidade com características do tipo: PEI 5, antiderrapante com comprovação de laudo 

técnico do mesmo, de qualidade extra, numa cor cinza claro com dimensões de 40x40cm, 

antes da aquisição do mesmo deverá ser submetido uma amostra para análise e aprovação do 

engenheiro responsável pela obra, assentes em argamassa de cimenticola deixando uma junta 

entre as peças de 8mm. 

 



 

 

 

55 

 

O rejuntamento deverá ser executado numa junta de 8mm em epóxi da marca 

Eliane, Fortaleza, Rejuntabrás ou similar de boa qualidade, aplicado com máquina por 

profissional do ramo desta atividade. 

 

Os rodapés deverão ser executados em piso cerâmico com altura de 10cm 

assentes e rejuntados conforme especificado acima onde for aplicado piso cerâmico. 

 

As soleiras deverão ser em granito tipo andorinha conforme especificado em 

projeto. 

 

Os rodapés serão executados com peças cerâmicas internas e externamente, 

exceto na cozinha e vestiários que receberão revestimento cerâmico. 

 

Sobre a cozinha, refeitório e vestiário executar-se-á uma laje pré-fabricada 

constituída de vigotas treliçadas cujos vãos serão preenchidos com blocos de EPS, com capa de 

concreto usinado fck 20 MPa, observando um perfeito escoramento e projeto do fornecedor 

referente a contra flecha, ferragem, nervura e demais detalhes. No corredor externo será 

executado forro de PVC. 

 

As aberturas serão em esquadrias de alumínio anodotizado com vidros escuros, 

as portas externas serão em madeira maciça fabricadas em Angelim pedra ou cambará, 

devidamente protegida com verniz. 

 

As portas internas deverão ter estrutura de alumínio na cor natural com perfil 

linha nº. 25 com painel ACM “alumínio composto” com espessura de 5mm, com fechadura de 

cilindro com puxador tipo maçaneta de boa qualidade da marca Pado ou similar. 

 

As paredes de divisão dos chuveiros e vasos sanitários serão em placas de 

concreto com espessura máxima de 5 cm, e com as juntas de encaixe devidamente 

preenchidas com argamassa de cimento e areia. 

 

As pinturas deverão ser executadas por profissionais de boa experiência 

levando-se em considerações básicas, tal como as superfícies a serem pintadas devem ser 

cuidadosamente lixadas, limpas e preparadas para o tipo de pintura que se destinam. 
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As superfícies só poderão ser pintadas se estiverem perfeitamente enxutas. 

Aplicar cada demão de tinta somente se a anterior estiver totalmente seca, convindo observar 

um intervalo mínimo de 24 horas, entre duas demãos sucessivas. 

 

Nas superfícies das paredes de alvenaria e concreto externas deverá ser 

aplicada no mínimo uma demão de selador acrílico de boa qualidade marca Suvinil ou similar. 

Nos pilares deverá ser aplicado de textura acrílica de boa qualidade marca Suvinil ou similar 

sendo que nas demais superfícies serão de tinta acrílica de boa qualidade marca Suvinil ou 

similar, as cores deverão ser definidas posteriormente com a direção da ETRIP. 

 

Nas superfícies das paredes de alvenaria e concreto internamente deverá ser 

aplicado tinta acrílica fosca na cor branca de boa qualidade marca Suvinil ou similar sobre 

massa corrida PVA da mesma marca da tinta a ser empregada. 

 

5.13.1.3 Estrutura Pré-moldadas 

 

As estruturas pré-moldadas serão fabricadas, entregues e montadas por 

empresas que comprovadamente sejam qualificadas, respeitando as premissas do projeto 

estrutural. 

 

5.13.1.4 Estrutura de Cobertura 

 

As estruturas de coberturas serão em treliças fabricadas em aço com perfis “U” 

conforme projeto estrutural de cada unidade. 

 

As telhas serão em Alunzinc 0,50 mm com dimensão de 1,00 X 6,00 metros. 

 

5.13.1.5 Instalações Elétricas 

 

Toda instalação elétrica, seja ela de baixa ou alta tensão deverão ser 

executadas em conformidade com o projeto elétrico e condicionante da concessionária 

elétrica do Paraná. 
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5.13.1.6 Instalação Hidrossanitária e Preventivo de Incêndio 

 

As bacias sanitárias serão de louça na cor branca com assentos plásticos da 

mesma cor marca Deca da linha Ravena ou similar de boa qualidade, tais bacias deverão ser 

assentes sobre anel de ligação para saída de cera para uma perfeita vedação evitando 

eventual volta de cheiro de esgoto, as portas papeleiras deverão ser metálicas inox do tipo de 

sobrepor da marca Deca linha comercial ou similar de boa qualidade. 

 

As cubas dos sanitários serão de louça na cor branca redondas com diâmetro de 

36cm, marca Deca ou similar de boa qualidade, embutidas sobre tampo de granito tipo 

andorinha, as torneiras deverão ser metálicas inox marca Docol da linha Pressmatic Compacta 

Mesa ou similar de boa qualidade, os porta saboneteira liquida deverão ser de vidro marca 

Deca ou similar de boa qualidade, os porta papeleira tipo guardanapo deverão ser metálicos 

inox do tipo sobrepor, ainda sobre as bancadas deverão ser fixados espelhos de vidro com 

espessura mínima de 5mm. 

 

Os acabamentos dos registros de gavetas dos sanitários deverão ser metálicos 

inox tipo volante marca Docol ou similar de boa qualidade, os acabamentos das válvulas de 

descargas deverão ser metálicas inox marca Deca ou similar de boa qualidade. 

 

As tubulações de esgoto serão constituídas de tubos de PVC SN DN 40, DN 50 e 

DN 100 mm. Aconselha-se utilizar tubos e conexões da marca TIGRE® ou similar da mesma 

qualidade. 

 

As tubulações de água fria serão constituídas de tubos de PVC Soldável DN 25, 

DN 32, DN 40 e DN 50 mm. Aconselha-se utilizar tubos e conexões da marca TIGRE® ou similar 

de mesma qualidade. 

 

O preventivo de incêndio deverá ser executado conforme projeto aprovado pelo 

órgão de fiscalização oficial. 
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5.13.1.7 Instalação de Controle de Proteção Ambiental 

 

Nos galpões, sobre o piso haverá as canaletas de drenagem que escoará líquidos 

provenientes da atividade para uma caixa reservatório com capacidade variável, conforme o 

galpão, entre 5,00 m³ a 15,00 m³. 

 

Nestes reservatórios o líquido ficará armazenado até que sejam sugados com 

equipamentos de sucção e levados a Estação de Tratamento de Líquidos.  Os esgotos gerados 

nos banheiros, de todas as unidades, serão encaminhados para o sistema de tratamento em 

módulos estáticos constituídos de tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro, que fora 

calculado por unidade conforme planilha de cálculo. 

 

5.13.1.8 Fossos de Blendagem e Solidificação de Resíduos 

 

Os fossos de blendagem e solidificação serão escavados anteriormente a 

execução do piso em concreto dos galpões. Esses serões executados com auxílio de 

escavadeira hidráulica, Após abertos na terra, executar as paredes laterais em alvenaria de 

tijolos assentes ao chato no traço de 1:2:8, executando em conjunto um emboço na parte 

externa da parede com argamassa de cimento e areia no traço 1:2:8. No fundo do fosso lançar 

uma camada de concreto magro com espessura de 10 cm no traço de 1:3, devidamente 

nivelado. Após, impermeabilizar toda a estrutura interiormente com manta sintética tipo 

PEAD de 2.00 mm em toda sua extensão, após montar as caixarias laterais que receberá a 

ferragem. 

 

Construir malhas de ferro com bitola de 10 mm, eqüidistante entre si de 15 cm. 

As malhas serão colocadas entre as caixarias de madeira em todas as paredes e fundo da 

mesma. Nesta etapa que se montará as paredes divisórias. 

 

Concretar o fosso de uma única vez para não formar juntas de concretagem.  A 

cura deverá ser cuidadosamente observada, molhando toda a extensão de concretagem em 1 

(uma) em 1 (uma) hora a partir da quarta hora após a concretagem e findado após 24 horas. 
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5.14 Memorial de Cálculo 
 

5.14.1 Plataforma de Classe IIA/IIB, Domissanitário e Público 

 

Considerações - Tabela 5.5 

 

Classe II - Não Inertes 

 

Aterro em forma de área com duas camadas de 4,00 metros de altura, podendo 

crescer mais 3 camadas, com impermeabilização do solo com uma camada de 60 cm de argila 

compactada ao proctor normal 100%, mais uma camada de manta sintética de geomembrana 

com espessura de 2,00 mm e proteção mecânica sobre a manta de argila compactada com 

espessura de 60 cm. 

 

Linhas de drenagens transversais e longitudinais equidistantes 30,00 metros 

entre si, sendo que no cruzamento dessas linhas levantar-se-á linhas de drenagens de gases 

constituídas com tubos metálicos de 400 mm, executando como camisa deslizante 

introduzindo pedra britada n.º 4.  Sendo que na altura final da primeira camada dever-se-á 

captar o gases a partir de canôpolas apropriadas. 

 

A cobertura deverá ser realizada com uma camada de argila de 60 cm 

compactada através da esteira da escavadeira hidráulica, após, nos taludes deverá ser 

plantada grama em leiva. Existe um desnível de aproximadamente 30,00 metros. 
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TABELA 5.5. Dimensão e Vida Útil – Aterro Classe IIA. Fonte: ETRIP, 2010. 
 

Área Disponível 177.215,30    m³

Estimativa de residuos no 1º mês 3.000,00        tonelada/mês Ano Produção Tempo Volume total

Estimativa de incremento ao ano 1,75              % 2009 36.000,00   0 36.000,00       
2010 36.630,00   1 72.630,00       

Camadas Area Volume Cobertura Toneladas 2011 37.271,03   2 109.901,03      
(4 metros) m² m³ m³ Ton 2012 37.923,27   3 147.824,29      

1ª Camada 177.215,30    708.861,20    141.772,24    496.202,84    2013 38.586,93   4 186.411,22      

2ª Camada 165.962,13    663.848,51    132.769,70    464.693,96    2014 39.262,20   5 225.673,41      

2015 39.949,28   6 265.622,70      

2016 40.648,40   7 306.271,10      
2017 41.359,74   8 347.630,84      

960.896,80    toneladas 2018 42.083,54   9 389.714,38      

2019 42.820,00   10 432.534,38      

Vida Útil somente com duas camadas 21,00            anos 2020 43.569,35   11 476.103,73      

2021 44.331,82   12 520.435,55      
2022 45.107,62   13 565.543,17      

Observações: 1 - Camadas com 4,00 metros de altura 2023 45.897,01   14 611.440,18      
2 - Talude de 1:1 de inclinação 2024 46.700,20   15 658.140,38      
3 - Distância de segurança entre taludes de 5,00 metros 2025 47.517,46   16 705.657,84      
4 - Considerando um coeficiente de compactação de 0,30 (700 Kg/m³) 2026 48.349,01   17 754.006,85      
5 - Considerando apenas cobertura única nas camadas de 60 cm 2027 49.195,12   18 803.201,97      

2028 50.056,03   19 853.258,00      
2029 50.932,02   20 904.190,02      
2030 51.823,33   21 956.013,34      
2031 52.730,23   22 1.008.743,58   
2032 53.653,01   23 1.062.396,59   
2033 54.591,94   24 1.116.988,53   
2034 55.547,30   25 1.172.535,83   
2035 56.519,38   26 1.229.055,21   
2036 57.508,47   27 1.286.563,67   
2037 58.514,86   28 1.345.078,54   
2038 59.538,87   29 1.404.617,41   
2039 60.580,80   30 1.465.198,22   
2040 61.640,97   31 1.526.839,18   
2041 62.719,69   32 1.589.558,87   
2042 63.817,28   33 1.653.376,15   
2043 64.934,08   34 1.718.310,23   
2044 66.070,43   35 1.784.380,66   
2045 67.226,66   36 1.851.607,32   
2046 68.403,13   37 1.920.010,45   
2047 69.600,18   38 1.989.610,63   
2048 70.818,19   39 2.060.428,82   
2049 72.057,50   40 2.132.486,32   
2050 73.318,51   41 2.205.804,84   

Aterro Classe IIA - Dimensão e Vida Útil
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5.14.2 Valas Classe I – Perigosos 

 

Considerações – Tabela 5.6 

 

Classe I – Perigosos 

 

Vala escavada em solo com talude de 3:2 de inclinação (verificação após 

ensaios), com camada de argila compactada de 60 cm de espessura ao proctor normal 100% 

impermeabilizada com duas camadas de geomembrana de 2,50 mm, sendo que no meio haverá 

uma camada drenante com areia e tubos perfurados, que servirá com dreno testemunha para 

a verificação de possíveis rupturas da geomembrana e consequentemente o vazamento de 

líquidos percolados. 

 

Seu volume será de 10.000,00 m³, sendo que seu comprimento é de 64,75 m e 

sua largura de 25,90 m no topo da vala, e de 54,09 m e 15,24 m respectivamente na parte 

inferior. 

 

Sua estrutura de cobertura será em perfis de aço em forma de tesouras com 

telhas em aluzinc de 0,50 mm. 
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TABELA 5.6. Dimensão e Vida Útil – Aterro Classe I. Fonte: ETRIP, 2010. 
 

Valas em corte caixão com 10.000 m³
Área Disponível 55.258,86      m²

Volume 10.000,00  m³ Número de Valas na Área 44,21 Valas
Altura 8,00          m
Área 1.250,00    m² Número de Valas conforme opção e volume aterrado
Largura 25,00         m

Comprimento 50,00         m n.º valas Volume (m³)

Opção 01 43                    426.591         

Valas em talude com inclinação de 3:2

Volume 10.000,00  m³ Vida Útil Aproximada
Altura 8,00          m
Área 1.677,03    m² Projeção de Resíduos classe I coletada no 1º mês 1.786,00   
Largura 25,90         m Projeção de Crescimento de coleta ao ano 1,75          
Comprimento 64,75         m Projeção de Crescimento da Industria em 2009 3,50          

Em toneladas Ano Volume (m³) Somatório Ano

Capacidade da vala 7.000,00   Ton 2009 21.432,00         21.432,00      0
Projeção de coleta 1.250,00   Ton 2010 21.807,06         43.239,06      1

2011 22.188,68         65.427,74      2
Densidade adotada 700Kg/m³ 2012 22.576,99         88.004,73      3

2013 22.972,08         110.976,81    4
2014 23.374,09         134.350,91    5
2015 23.783,14         158.134,05    6
2016 24.199,35         182.333,39    7
2017 24.622,83         206.956,23    8
2018 25.053,73         232.009,96    9
2019 25.492,17         257.502,14    10
2020 25.938,29         283.440,42    11
2021 26.392,21         309.832,63    12
2022 26.854,07         336.686,70    13
2023 27.324,02         364.010,72    14
2024 27.802,19         391.812,91    15
2025 28.288,73         420.101,63    16
2026 28.783,78         448.885,41    17
2027 29.287,49         478.172,91    18
2028 29.800,03         507.972,93    19
2029 30.321,53         538.294,46    20
2030 30.852,15         569.146,61    21
2031 31.392,07         600.538,68    22
2032 31.941,43         632.480,10    23
2033 32.500,40         664.980,50    24
2034 33.069,16         698.049,66    25
2035 33.647,87         731.697,53    26
2036 34.236,71         765.934,24    27
2037 34.835,85         800.770,09    28
2038 35.445,48         836.215,57    29

Valas Classe I - Dimensão e Vida Útil

Número de vala

3,1
6,2
9,3
12,6
15,9
19,2

60,0
64,1

22,6
26,0
29,6
33,1
36,8
40,5
44,3
48,1
52,0
56,0

114,4
119,5

68,3
72,6
76,9
81,3
85,8
90,4
95,0
99,7
104,5
109,4
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5.14.3 Geração de Gases no Aterro Classe IIA 

 

TABELA 5.7. Tabela de Cálculo de Geração de Gases. Fonte: ETRIP, 2010. 
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FIGURA 5.33. Produção de Biogás no Aterro Classe II. Fonte: ETRIP, 2010. 

 

 

 

 

TABELA 5.8. Estimativa da geração de biogás na CTR/ETRIP. Fonte: ETRIP, 2010. 
 

BIOGÁS 73.940.005,45 m³ 100,00% 

CO
M

PO
SI

ÇÃ
O

 

Metano 40.667.003,00 m³ 55,0% 

Dióxido de Carbono 22.182.001,64 m³ 30,0% 

Nitrogênio 7.394.000,55 m³ 10,0% 

Hidrogênio 2.218.200,16 m³ 3,0% 

Oxigênio 739.400,05 m³ 1,0% 

Gás Sulfídrico 517.58,04 m³ 0,7% 

Vapor d’água 221.820,02 m³ 0,3% 
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5.14.4 Projeto de Estação de Tratamento de Lixiviado  

 

O Projeto de Estação de Tratamento de Lixiviado de Aterro de Resíduos Classe 

II-A e II-B foi realizado pela empresa SANEGEO – Engenharia Sanitária e Geotecnia Ambiental 

sob a responsabilidade do Eng. Civil Daniel Fermino da Silva CREA PR-84119/D. 

 

O projeto na íntegra encontra-se no ANEXO D – PROJETO DE ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE LIXIVIADO. No projeto opta-se pela implantação de uma Estação de 

Tratamento de Efluente (ETE) para a remoção dos constituintes tóxicos do lixiviado, e também 

aqueles que a princípio não são tóxicos, mas que podem causar mudanças negativas no meio 

onde o mesmo se encontrar. 

 

A ETE proposta neste estudo foi concebida a partir das seguintes informações: 

 

 Projeto do aterro (lay out), com informações geométricas do mesmo; 

 Levantamento planialtimétrico da área do aterro; 

 NBRs aplicáveis; 

 Informações climáticas (precipitação, evapotranspiração e vazão); 

 Legislação diversa: Res. Conama 357/2005, etc; 

 Literatura técnica especializada; 

 

Propõe-se que o efluente tratado seja totalmente recirculado, sendo aspergido 

sobre a massa de resíduos. 

 

São conhecidos os benefícios que a recirculação de lixiviado na massa do aterro 

ocasiona na degradação dos resíduos, e conseqüente redução de volume dos resíduos, 

aumentando a vida útil das células/aterro. 

 

Na saída do decantador de metais haverá uma caixa em alvenaria, onde o 

efluente tratado será coletado e recalcado para aspersores sobre a massa de resíduos 

aterrada. 
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5.14.5 Tratamento de Esgoto Sanitário por Módulos 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
TANQUE SÉPTICO - NBR 7229/1993 

Galpões Laboratório 
Turnos 2 Turnos 1 
Funcionários/turnos 3 Funcionários/turnos 3 
Contribuição de despejo L/pessoa dia 70 Contribuição de despejo L/pessoa dia 70 
Periodo de detenção 1 Periodo de detenção 1 
Taxa de Acumulação 94 Taxa de Acumulação 94 
Contribuição de Lodo 0,3 Contribuição de Lodo 0,3 
Volume Calculado 1589,2 Litros Volume Calculado 1294,6 Litros 
Volume Calculado 1,5892 m³ Volume Calculado 1,2946 m³ 
Volume Adotado 1,6 m³ Volume Adotado 1,3 m³ 
Altura Útil 1,5 m Altura Útil 1,5 m 
Área Útil 1,1 m² Área Útil 0,9 m² 
Relação Largura/Comprimento 2 Relação Largura/Comprimento 2 
Largura 0,73 m Largura 0,66 m 
Comprimento 1,46 m Comprimento 1,32 m 

Guarita Refeitório e Vestiário 
Turnos 2 Turnos 2 
Funcionários/turnos 2 Refeição por turno 54 
Contribuição de despejo L/pessoa dia 70 Contribuição de despejo L/pessoa dia 25 
Periodo de detenção 1 Periodo de detenção 0,75 
Taxa de Acumulação 94 Taxa de Acumulação 94 
Contribuição de Lodo 0,3 Contribuição de Lodo 0,1 
Volume Calculado 1392,8 Litros Volume Calculado 4040,2 Litros 
Volume Calculado 1,3928 m³ Volume Calculado 4,0402 m³ 
Volume Adotado 1,4 m³ Volume Adotado 4 m³ 
Altura Útil 1,5 m Altura Útil 1,5 m 
Área Útil 0,9 m² Área Útil 2,7 m² 
Relação Largura/Comprimento 2 Relação Largura/Comprimento 2 
Largura 0,68 m Largura 1,15 m 
Comprimento 1,37 m Comprimento 2,31 m 

Oficina Mecânica Administrativo 
Turnos 2 Turnos 1 
Funcionários/turnos 8 Refeição por turno 23 
Contribuição de despejo L/pessoa dia 70 Contribuição de despejo L/pessoa dia 70 
Periodo de detenção 0,92 Periodo de detenção 0,92 
Taxa de Acumulação 94 Taxa de Acumulação 94 
Contribuição de Lodo 0,3 Contribuição de Lodo 0,3 
Volume Calculado 2481,6 Litros Volume Calculado 3129,8 Litros 
Volume Calculado 2,4816 m³ Volume Calculado 3,1298 m³ 
Volume Adotado 2,5 m³ Volume Adotado 3,1 m³ 
Altura Útil 1,5 m Altura Útil 1,5 m 
Área Útil 1,7 m² Área Útil 2,1 m² 
Relação Largura/Comprimento 2 Relação Largura/Comprimento 2 
Largura 0,91 m Largura 1,02 m 
Comprimento 1,83 m Comprimento 2,03 m 
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Auditório 
Turnos 1 
Funcionários/turnos 70 
Contribuição de despejo l/pessoa dia 2 
Periodo de detenção 0,83 
Taxa de Acumulação 94 
Contribuição de Lodo 0,3 
Volume Calculado 3090,2 Litros 
Volume Calculado 3,0902 m³ 
Volume Adotado 3,1 m³ 
Altura Útil 1,5 m 
Área Útil 2,1 m² 
Relação Largura/Comprimento 2 
Largura 1,02 m 
Comprimento 2,03 m 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
FILTRO ANAERÓBIO - NBR 13969/1997 

Galpões Laboratório 
Turnos 2 Turnos 1 
Funcionários/turnos 3 Funcionários/turnos 3 
Contribuição de despejo l/pessoa dia 70 Contribuição de despejo l/pessoa dia 70 
Periodo de detenção 1,17 Periodo de detenção 1,12 
Taxa de Acumulação 0 Taxa de Acumulação 0 
Contribuição de Lodo 0 Contribuição de Lodo 0 
Volume Calculado 786,24 Litros Volume Calculado 376,32 Litros 
Volume Calculado 0,78624 m³ Volume Calculado 0,37632 m³ 
Volume Adotado 0,8 m³ Volume Adotado 0,4 m³ 
Altura Útil 1,2 m Altura Útil 1,2 m 
Área Útil 0,7 m² Área Útil 0,3 m² 
Relação Largura/Comprimento 2 Relação Largura/Comprimento 2 
Largura 0,58 m Largura 0,41 m 
Comprimento 1,15 m Comprimento 0,82 m 

Guarita Refeitório e Vestiário 
Turnos 2 Turnos 2 
Funcionários/turnos 2 Refeição por turno 54 
Contribuição de despejo l/pessoa dia 70 Contribuição de despejo l/pessoa dia 25 
Periodo de detenção 1,17 Periodo de detenção 1 
Taxa de Acumulação 0 Taxa de Acumulação 0 
Contribuição de Lodo 0 Contribuição de Lodo 0 
Volume Calculado 524,16 Litros Volume Calculado 4320 Litros 
Volume Calculado 0,52416 m³ Volume Calculado 4,32 m³ 
Volume Adotado 0,5 m³ Volume Adotado 4,3 m³ 
Altura Útil 1,2 m Altura Útil m 1,2 
Área Útil 0,4 m² Área Útil 3,6 m² 
Relação Largura/Comprimento 2 Relação Largura/Comprimento 2 
Largura 0,46 m Largura 1,34 m 
Comprimento 0,91 m Comprimento 2,68 m 
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Oficina Mecânica Administrativo 
Turnos 2 Turnos 1 
Funcionários/turnos 8 Refeição por turno 23 
Contribuição de despejo l/pessoa dia 70 Contribuição de despejo l/pessoa dia 70 
Periodo de detenção 1,08 Periodo de detenção 1,08 
Taxa de Acumulação 0 Taxa de Acumulação 0 
Contribuição de Lodo 0 Contribuição de Lodo 0 
Volume Calculado 1935,36 Litros Volume Calculado 2782,08 Litros 
Volume Calculado 1,93536 m³ Volume Calculado 2,78208 m³ 
Volume Adotado 1,9 m³ Volume Adotado 2,8 m³ 
Altura Útil 1,2 m Altura Útil 1,2 m 
Área Útil 1,6 m² Área Útil 2,3 m² 
Relação Largura/Comprimento 2 Relação Largura/Comprimento 2 
Largura 0,89 m Largura 1,08 m 
Comprimento 1,78 m Comprimento 2,16 m 

Auditório Para os Volumes Inferiores a 1000 Litros 
Volume mínimo do Filtro será de 1,00 m³ 

Turnos 1 

Altura Útil 
Área Útil 
Relação Largura/comprimento 
Largura 
Comprimento 

1,2 m 
1,2 m² 
2,0 
0,8 m 
1,5 m 

Funcionários/turnos 70 
Contribuição de despejo l/pessoa dia 2 
Periodo de detenção 1,17 
Taxa de Acumulação 0 
Contribuiçcão de Lodo 0 
Volume Calculado 262,08 Litros 
Volume Calculado 0,26208 m3 
Volume Adotado 0,3 m3 
Altura Útil 1,2 m 
Área Útil 0,3 m2 
Relação Largura/Comprimento 2 
Largura 0,35 m 
Comprimento 0,71 m 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
Sumidouro - NBR 13969/1997 

Galpões Laboratório 
Volume de Contribuição 420 l/dia Volume de Contribuição 210 l/dia 
Taxa de Percolação do Solo 0,14m³ /m² dia Taxa de Percolação do Solo 0,14m³ /m² dia 
Área Total Necessária 3,00 m²  Área Total Necessária 1,50 m²  
Geometria Cilíndrica Geometria Cilíndrica 
Altura Útil 1,8 m Altura Útil 1,8 m 
Raio do Cilindro  0,25 Raio do Cilindro  0,13 
Zero da equação de Bhaskara  0,0 Zero da equação de Bhaskara 0,0 
Dimensões Adotadas    Dimensões Adotadas   
Altura 1,8 m Altura  1,8 m 
Diâmetro 1,00m Diâmetro  1,00 m  

Guarita Refeitório e Vestiário 
Volume de Contribuição 280 l/dia Volume de Contribuição 2700 l/dia 
Taxa de Percolação do Solo 0,14m³ /m² dia Taxa de Percolação do Solo 0,14m³ /m² dia 
Área Total Necessária 2,00 m²  Área Total Necessária 19,29 m²  
Geometria Cilíndrica Geometria Cilíndrica 
Altura Útil 1,8 m Altura Útil 1,8 m 
Raio do Cilindro  0,17 Raio do Cilindro  1,26 
Zero da equação de Bhaskara  0,0 Zero da equação de Bhaskara  0,0 
Dimensões Adotadas    Dimensões Adotadas   
Altura 1,8 m Altura 1,8 m 
Diâmetro 1,00m Diâmetro 1,30m 

Oficina Mecânica Administrativo 
Volume de Contribuição 1120 l/dia  Volume de Contribuição 1610l/dia 
Taxa de Percolação do Solo 0,14m³ /m² dia  Taxa de Percolação do Solo 0,14m³ /m² dia 
Área Total Necessária 8,00 m²   Área Total Necessária 11,50 m²  
Geometria Cilíndrica Geometria Cilíndrica 
Altura Útil 1,8 m Altura Útil 1,8 m 
Raio do Cilindro  0,605 Raio do Cilindro  0,825 
Zero da equação de Bhaskara  0,0 Zero da equação de Bhaskara  0,0 
Dimensões Adotadas    Dimensões Adotadas   
Altura 1,8 m Altura 1,8 m 
Diâmetro 1,30m Diâmetro 1,70m 

Auditório  
Volume de Contribuição             140 l/dia                          Importante: O Diâmetro mínimo 
Taxa de Percolação do Solo       0,14 m³/m² dia                do Sumidouro será 1,00 metro. 
Área Total Necessária               1,00 m²  
Geometria                                Cilíndrica 
Altura Útil                                   1,8 m 
Raio do Cilindro                         0,09 
Zero da equação de Bhaskara      0,0 
Dimensões Adotadas                   
Altura                                       1,8 m   
Diâmetro                                 1,00 m 
 



 

 

 

70 

 

5.15 Empreendimentos Similares 
 

O aumento da atividade econômica, gerando forte produção industrial, e as 

obrigações legais da destinação de resíduos, fez empresários do setor de destinação e 

tratamento de resíduos, a propor aterros e CTR´s para absorver estas demandas. Em todo o 

Estado do Paraná tramitam pedidos de licenciamento ambiental para estes empreendimentos, 

porém, nenhum aterro ou CTR de resíduos industriais fornece estes serviços nas proximidades 

de Londrina. 

 

Os aterros Classe I mais próximos estão localizados a distâncias que variam de 

400 a 700 km de Londrina, principalmente em Curitiba/PR, São Paulo/SP e Chapecó/SC. 

 

Para os resíduos classes IIA e IIB, existe em Londrina apenas o empreendimento 

Kurika Seleta Ambiental Ltda, uma CTR pioneira em disposição e tratamento de resíduos 

diversos (Construção Civil, Serviços de Saúde, poda vegetal, etc). Para as classes I e IIA é feito 

o transbordo para o aterro de Chapecó/MS da CETRIC (participação societária na ETRIP). 

 

Para os resíduos domésticos, apenas a CTR da Prefeitura do Município de 

Londrina faz a disposição dos resíduos domésticos de coleta pública, não absorvendo os 

resíduos dos grandes geradores. 

 

 

5.16 Considerações Finais 
 

O empreendimento CTR-ETRIP a ser implantado no Município de Londrina, 

Estado do Paraná não se resume apenas na disposição final de resíduos no solo através de 

aterro pura e simplesmente. 

 

Pode-se definir como um complexo que basicamente trabalhará na segregação e 

tratamento dos resíduos, buscando a reciclagem e reutilização dos mesmos, onde, apenas os 

resíduos sem nenhuma forma de reciclagem ou reutilização serão devidamente tratados de 

forma a neutralizá-los e dispostos nos aterros classe I e/ou classe IIA com todas as 

regulamentações técnicas de segurança ambiental apresentadas neste memorial. 
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Estas tecnologias são poucas utilizadas no País atualmente, ou por falta de 

responsabilidade das grandes empresas que trabalham com resíduos, ou por omissão na busca 

constante de novas tecnologias e melhoramento contínuo de sua eficiência. 

 

Por fim, o empreendimento aqui exposto pretende ser um dos maiores e 

melhores do segmento de resíduos industriais, juntamente com o CTR-ETRIP de Três Lagoas, 

considerado como o maior do País. 
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6 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

 

De acordo com o Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA - CONAMA 001/86), deverá 

ser apresentado o estudo para alternativas locacionais para o empreendimento proposto, 

apresentando planta com as três áreas estudadas, concluindo a cerca de uma alternativa 

escolhida. 

 

Primeiramente, numa macroabordagem, deverão ser identificadas as principais 

condicionantes ambientais nos locais de estudo tais como: presença de Unidades de 

Conservação, Áreas de preservação Permanente, terras indígenas, presença de sítios 

arqueológicos e patrimônio histórico e paisagístico, áreas de corredores ecológicos prioritários 

para a fauna, áreas com concentrações urbanas e áreas com concentração de pequenas 

propriedades rurais. 

 

Posteriormente, numa abordagem mais detalhada, deverá ser estudada as 

características da alternativa escolhida a partir da definição de suas áreas de influência. 

 

6.1 Alternativas locacionais relacionadas à implantação da CTR da ETRIP em Londrina 
 

A ETRIP, empresa proponente do projeto da CTR Classes I, IIA e IIB em Londrina, 

acompanhou a escolha da área por parte da Prefeitura Municipal de Londrina, e concluiu que 

as 3 áreas selecionadas no Estudo Ambiental Prévio para Localização de Áreas Aptas para 

Implantação de Aterro Sanitário no Município de Londrina pela empresa M & F Engenharia 

e Meio Ambiente, 2002, e posterior, no EIA/RIMA – Ambienge, 2003 poderiam ser as 

norteadoras para a escolha da área selecionada para o projeto. As razões podem ser resumidas 

a seguir: 

 

1. Aproveitar estudos anteriores de alternativas locacionais, racionalizando 

tempo, custos e análise dos critérios legais para escolha de áreas; 

 

2. Concentrar nas proximidades da área escolhida pela Prefeitura Municipal de 

Londrina, a nova CTR, evitando impactar novas áreas; 
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3. Buscar dotar a área escolhida de infraestrutura para transporte, 

conservação de acessos, melhorias locais, compartilhando com a Prefeitura os seus custos; 

 

4. Evitar conflitos de rejeição da área escolhida com a comunidade local e 

entorno. 

 

No Relatório de Impacto Ambiental para a implantaçao do novo aterro municipal 

de Londrina – AMBIENGE, 2003 – as características das três áreas selecionadas podem ser vistas 

na Figura 6.1 e Tabela 6.1.1.  

 

A melhor alternativa selecionada foi a área 1 por apresentar maior número de 

fatores favoráveis, do ponto de vista geotécnico, geológico e pedológico, que poderá vir a 

favorecer o aumento da vida útil do aterro sanitário e também por agrupar um maior número 

de fatores favoráveis no que se refere à  infraestrutura e impactos ao meio sócio-econômico 

(AMBIENGE, 2003).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6.1. Alternativas Locacionais levantadas para o aterro do município de Londrina/PR. 
Fonte: Modificado de AMBIENGE, 2003. 
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TABELA 6.1. Síntese das Principais Características das Áreas Estudadas. 
FONTE: AMBIENGE, 2003. 

FATORES AMBIENTAIS ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 

LOCALIZAÇÃO Fazenda Alvorada Fazenda dos Apertados Fazenda São Gregório II 

TIPO DE RELEVO 
Suave ondulado a ondulado 

Declividade predominante de 5 a 10 % de 
inclinação. 

Suave ondulado a ondulado 

Declividade predominante de 0 a 10% de 
inclinação. 

Plano a suave ondulado 

Declividade predominante de 5 a 15% de 
inclinação 

TIPO DE SOLO 
Solos orgânicos, argilosos no horizonte A e, 
com camadas argila siltosas após 0,50 metros 
de profundidade. 

Solos orgânicos argilosos. No horizonte 
superficial a camada é argila siltosa, após 6 
metros silte argiloso. 

Solos orgânicos, argilo siltoso na camada 
superficial e solo residual silte argiloso na camada 
inferior.  

PERMEABILIDADE DO SOLO Pouco permeável Praticamente impermeável Pouco permeável 

DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO Vol. disponível p/ empréstimo bom de 7 a 21m 
de solo  

Vol. Disponível p/ empréstimo moderado de 
3 a 7m de solo  

Vol. Disponível p/ empréstimo bom de 7 a 14m de 
solo 

ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE SOLO Boa de 7 a 21 metros Restrita de 3 a 7 metros Moderada de 7 a 14 metros.  

TIPO DE ROCHA NA ÁREA E ENTORNO PRÓXIMO Basalto e diabásio Basalto Basalto e riodacito 

DIREÇÀO PREDOMINANTE DO VENTO De E e NE para W e SW (em direção a área 
rural) 

De E e NE para W e SW (em direção a área 
rural) De E e NE para W e SW (em direção a área rural) 

DISTÂNCIA DE CURSO DE ÁGUA Maior que 200m c/ surgência de nascente no 
entorno próximo Menor que 200 m Maior que 200 m 

USO DO SOLO Agricultura e pastagem Agricultura e pastagem 
Agricultura e pastagem 

 

PROFUNDIDADE DO LENÇOL FREÁTICO Moderado (cerca de 8,6 metros) Superficial (cerca de 4,5 metros) Superficial (cerca de 3,5 metros) 

DISPONIBILIDADE DE INFRA-ESTRUTURA 
Rede de energia e telefonia 

Não há serviço de água, esgoto e coleta de 
lixo.  

Rede de energia e telefonia 

Não há serviço de água, esgoto e coleta de 
lixo.  

Rede de energia e telefonia 

Não há serviço de água e esgoto 

Há coleta de lixo, mas sem local apropriado para 
o despejo.   

USO DA ÁGUA Subterrânea c/ poços artesianos Subterrânea c/ poços artesianos Não há utilização nas áreas próximas.  
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Superficial p/ a irrigação de hortas e pomares, 
pesca e dessedentação de animais. 

Superficial p/ a irrigação de hortas e 
pomares, pesca e dessedentação de 
animais. 

DISTÂNCIA DO 
CENTRO URBANO DE 
LONDRINA (km) 

Via Pavimentada 14,1 17 30 

Via de Terra 1,5 10 3 

Total 15 24 33 

TIPO DA PROPRIEDADE Particular Particular Particular 

PROX. DE NÚCLEOS HABITACIONAIS 
5km do conj. União da Vista 

6km do conj. Jamile Dequeche  
Não há agrupamento de casas 3km do distrito de Maravilha 

VIZINHANÇA NO RAIO DE 500m Poucas habitações Poucas habitações Sem habitação 

TOTAL DE PROPRIEDADES NA AID Cerca de 10 Cerca de 10 Cerca de 2 

TENDÊNCIA DE OCUPAÇÃO HUMANA EM DIREÇÃO À 
ÁREA 

Não há tendência de ocupação urbana (a curto 
e médio prazo) 

Há tendência à instalação de industrias na 
região 

Não há tendência de ocupação urbana (a 
curto e médio prazo) nem industrial 

 

Não há tendência de ocupação urbana (a curto e 
médio prazo) nem industrial 

 

VALOR DA TERRA 30.000,00 R$ / alqueire 23.000,00 R$ / alqueire 20.000,00 R$ / alqueire 
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Apesar da alternativa 1 ser considerada pela análise integrada dos dados, a 

melhor alternativa (AMBIENGE, 2003 pg.16 RIMA), após a Audiência Pública e principalmente, 

pela mobilização da comunidade local, chancelado pelo Ministério Público/Promotoria do Meio 

Ambiente, concluíram pela implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos 

Sólidos/CTR para o município de Londrina na área 2, localizada na zona sul, nas proximidades 

do distrito de Maravilha. 

 

Neste sentido, a ETRIP fez a aquisição do Lote 2-A da Fazenda São José IIA, 

acesso pela Rodovia João Alves da Rocha Loures (Estrada Distrito de Maravilha), para a 

implantação da sua Central de Tratamento de Resíduos, próximo 3 km da CTR do município de 

Londrina/PR. No ANEXO E – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO 

MUNICÍPIO, CTR´S E CAPTAÇÃO DA SANEPAR podem ser visto a localização da ETRIP em 

relação ao município de Londrina, as CTR´s já em funcionamento e a posição em relação à 

captação da SANEPAR no rio Tibagi. 

 

 

Na análise preliminar da área escolhida, os levantamentos mostraram muitas 

similaridades de solo, relevo, acesso, uso e ocupação do solo, habitações no entorno, 

hidrografia, entre outros, com a CTR da Pref. do Município de Londrina. 

 

 

Desta forma, o detalhamento da área selecionada possibilitará a análise de 

viabilidade ambiental do empreendimento e sua futura implantação. 
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TABELA 6.2. Síntese das Principais Características das Áreas Estudadas. 
FONTE: AMBIENGE, 2003. 

FATORES AMBIENTAIS ÁREA ETRIP 

LOCALIZAÇÃO Fazenda dos Apertados 

TIPO DE RELEVO 
Suave ondulado a ondulado 

Declividade predominante de 0 a 10% de inclinação. 

TIPO DE SOLO Solos orgânicos argilosos. No horizonte superficial a camada é argila siltosa, após 6 metros silte argiloso. 

PERMEABILIDADE DO SOLO Praticamente impermeável 

DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO Vol. Disponível p/ empréstimo moderado de 3 a 7m de solo  

ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE SOLO Restrita de 3 a 7 metros 

TIPO DE ROCHA NA ÁREA E ENTORNO PRÓXIMO Basalto 

DIREÇÀO PREDOMINANTE DO VENTO De E e NE para W e SW (em direção a área rural) 

DISTÂNCIA DE CURSO DE ÁGUA Menor que 200 m 

USO DO SOLO Agricultura e pastagem 

PROFUNDIDADE DO LENÇOL FREÁTICO Superficial (cerca de 4,5 metros) 

DISPONIBILIDADE DE INFRA-ESTRUTURA 
Rede de energia e telefonia 

Não há serviço de água, esgoto e coleta de lixo.  

USO DA ÁGUA 
Subterrânea c/ poços artesianos 

Superficial p/ a irrigação de hortas e pomares, pesca e dessedentação de animais. 

DISTÂNCIA DO 
CENTRO URBANO DE 
LONDRINA (km) 

Via Pavimentada 17 

Via de Terra 10 

Total 24 
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TIPO DA PROPRIEDADE Particular 

PROX. DE NÚCLEOS HABITACIONAIS Não há agrupamento de casas 

VIZINHANÇA NO RAIO DE 500m Poucas habitações 

TOTAL DE PROPRIEDADES NA AID Cerca de 10 

TENDÊNCIA DE OCUPAÇÃO HUMANA EM DIREÇÃO À 
ÁREA 

Não há tendência de ocupação urbana (a curto e médio prazo) nem industrial 

 

VALOR DA TERRA 23.000,00 R$ / alqueire 
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7 CONFORMIDADE LEGAL DO EMPREENDIMENTO 

 

Neste capítulo serão analisadas as legislações do Município em confronto com 

normas estaduais e federais que regulamentam as questões envolvendo os Resíduos Sólidos 

Urbanos e Industriais. Serão analisadas também outras Normas e Resoluções que compõem o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente, no intuito de identificar as características legais e 

normativas do Município de Londrina. 

 

Conhecendo-se o histórico do desenvolvimento das cidades e entendendo que a 

urbanização, industrialização e modernização nas mais diversas áreas que atendem a 

população são os grandes causadores de resíduos em todos os aspectos, com destaque para os 

resíduos sólidos. A legislação busca regulamentar a forma de coleta e destinação, de acordo 

com a origem, em todos os níveis hierárquicos da federação, desde normas federais, passando 

pelas estaduais e culminando nas normas e regulamentos municipais. 

 
Considerando o aumento crescente da produção de resíduos e em 

contrapartida o baixo índice de destinação destes resíduos para aterros sanitários, como 

também a importância da destinação adequada e visando a minimização de impactos 

ambientais e sociais foi recentemente instituída a Lei nº. 12.305/2010 – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

A Lei Nº. 12.305 de 2 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e vem alterar a Lei Nº. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e dispor sobre os 

objetivos, princípios e instrumentos bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. 

 

Entende-se por gerenciamento de resíduos sólidos: 

 
O conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 
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sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma 
desta Lei; (BRASIL, Lei nº. 12.305/2010). 

 

De acordo com o Art.1º. §1º. “Estão sujeitas à observância desta Lei as 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas á 

gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.” (BRASIL, Lei Nº. 12.305/2010). 

 

No que diz respeito aos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

segue no art.07 as seguintes disposições: 

 

I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 
II- não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos, bem como disposição ambientalmente adequada de rejeitos; 
III- estimula a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens 
e serviços; 
IV- adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais; 
V – redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 
VI- incentivo a indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 
matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 
VII- gestão integrada de resíduos sólidos; 
VIII- articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o 
setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão 
integrada de resíduos sólidos; 
IX- capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 
X- regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com 
adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação 
dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 
sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei Nº 11.445, de 2007. 
XI- prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 
a) Produtos reciclados e recicláveis; 
b) Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com 
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 
XII- integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações 
que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; 
XIII- estimulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 
XIV- incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético; 
XV- estimulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. (BRASIL, Lei 
Nº. 12.305/2010). 
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Além dos objetivos que norteiam o planejamento e a gestão de 

implementação da Política de Resíduos sólidos vale ressaltar os instrumentos também 

instituídos nesta Lei. Entende-se por instrumentos os planos, projetos e ações legais que 

auxiliem na aplicação das diretrizes contidas na Lei Nº. 12.305/2010. 

 

Dentre os instrumentos, destacam-se os Planos de Resíduos Sólidos (Art.08 

I.), a coleta seletiva ( Art.08 III.), o monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e 

agropecuária (Art. 08 V.), a cooperação técnica e financeira para o desenvolvimento de 

pesquisas de novos produtos, métodos e processos para gestão, reciclagem, reutilização e 

tratamento de resíduos sólidos (Art. 08 VI.), o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico e o Fundo Nacional do Meio Ambiente (Art. 08 X.), dentre outros que constam em 

totalidade no Art.08 da Lei Nº. 12.305/2010. 

 

Quanto às responsabilidades dos geradores e do poder público vale a pena 

ressaltar que “§1º a contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, 

tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não 

isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art.20 da responsabilidade por danos que 

vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos e rejeitos” 

(BRASIL, Lei Nº. 12.305/2010). 

 

No que concerne à coleta seletiva implantada em municípios sempre que 

estabelecido em gestão integrada, os consumidores deverão: “I - acondicionar adequadamente 

e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados; II - disponibilizar adequadamente os 

resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução e o município poderá 

instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva 

referido no caput, na forma de lei municipal (BRASIL, Lei Nº. 12.305/2010, art.35). 

 

Além disto, no âmbito da responsabilidade compartilhada referente ao ciclo de 

vida de produtos cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos: 
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Art.36 
 
I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  
II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  
III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o 
retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de 
compromisso na forma do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo 
setor empresarial;  
V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e 
articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do 
composto produzido;  
VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos (BRASIL, Lei Nº. 12.305/2010).  

 

Por fim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem a contribuir não somente 

como Lei, mais como base para elaboração de Planos de Resíduos para as administrações dos 

governos estaduais e municipais com o intuito principal da minimização dos impactos gerados 

pela disposição inadequada dos resíduos sólidos. 

 

Política de Resíduos no Estado do Paraná – Programa Desperdício Zero 

 

A elaboração de um EPIA/RIMA para Aterro requer o conhecimento mínimo 

sobre os tipos de resíduos, formas de armazenamento, destinação final dos resíduos, entre 

outros. Com este intuito, serão utilizados os dados e experiências disponíveis no Programa 

Desperdício Zero, que visa principalmente à eliminação de todos os lixões existentes e a 

redução dos resíduos gerados no Estado.  

 

O Programa Desperdício Zero, criado pelo Governo do Estado do Paraná, através 

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA em 2003 estabeleceu a 

Política de Resíduos no Estado do Paraná. O Paraná possuía, em 2007, uma população 

estimada de 10.284.503 habitantes, onde 7.786.084 hab. são população urbana e, conforme a 

Política, a geração de resíduos urbanos é de aproximadamente 8.000 toneladas por dia 

(incluindo os resíduos de construção civil). 
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O Programa Desperdício Zero aborda aspectos fundamentais como: 

acondicionamento, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, os quais 

estão ligados diretamente ao saneamento ambiental.  

 

A Política de Resíduos Sólidos no Estado do Paraná visa eliminar 100% dos lixões 

no estado e reduzir 30% dos resíduos gerados por meio da chamada de toda sociedade: 

 

Mudança de atitude e de hábitos de consumo; 

Minimização da geração de resíduos; 

Incentivo à reutilização dos materiais; 

Combate ao desperdício; 

Reaproveitamento de materiais através da reciclagem; 

 

Gerenciar o resíduo é adotar um conjunto articulado de ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento, com base em critérios sanitários, ambientais e 

econômicos para coletar, tratar e dispor os resíduos sólidos. 

 

Outro item importante apontado pelo Programa refere-se que “para bem atuar 

sobre os problemas dos resíduos sólidos é necessário que, além da formulação da sua política, 

eles estejam alicerçados num programa de abordagem sistêmica, que contemplem ações que 

possibilitem a sua efetiva implementação no contexto da realidade do Estado, com a 

participação efetiva do município.” (SEMA, 2003, p. 11). Na Tabela 7.1 uma listagem mostra 

as principais ações a serem implementadas, conforme a Política de Resíduos Sólidos do Estado 

do Paraná – Programa Desperdício Zero: 

 

Do Licenciamento Ambiental 

 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
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ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso.  

 

TABELA 7.1. Ações da Política de Resíduos Sólidos do Paraná/ Programa Desperdício Zero.  

N° AÇÕES 

1 Estimular o estabelecimento de parcerias entre o Poder Público, setor produtivo e a sociedade civil, através 
de iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável. 

2 Implementar a gestão diferenciada para resíduos domésticos, comerciais, rurais, industriais, construção 
civil, de estabelecimentos de saúde, podas e similares e especiais. 

3 Estimular a destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos de forma compatível com a saúde pública 
e conservação do meio ambiente 

4 Implementar programas de educação ambiental, em especial os relativos a padrões sustentáveis de consumo 

5 Adotar soluções regionais no encaminhamento de alternativas ao acondicionamento, armazenamento, 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 

6 Estimular a pesquisa, desenvolvimento, a apropriação, a adaptação, o aperfeiçoamento e o uso efetivo de 
tecnologias adequadas ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

7 Capacitar gestores ambientais, envolvidos em atividades relacionadas no gerenciamento integrado dos 
resíduos sólidos. 

8 Instalar grupos de trabalhos permanentes para acompanhamento sistemático das ações, projetos, 
regulamentações na área de resíduos. 

9 Estimular, desenvolver e implementar programas municipais relativos ao gerenciamento integrado de 
resíduos. 

10 Licenciar, fiscalizar e monitorar a destinação adequada dos resíduos sólidos, de acordo com as competências 
legais. 

11 Promover a recuperação do passivo ambiental, oriundos da disposição inadequada dos resíduos sólidos. 

12 Preservar a qualidade dos recursos hídricos pelo controle efetivo e pelo levantamento periódico dos 
descartes de resíduos em áreas de preservação ambiental. 

13 Estimular a implantação de unidades de tratamento e destinação final de resíduos industriais. 

14 Estimular o uso, reuso e reciclagem, com a implantação de Unidades, visando o reaproveitamento dos 
resíduos inertes da construção civil. 

15 Estimular a implantação de programas de coleta seletiva e reciclagem, com o incentivo a segregação 
integral de resíduos sólidos na fonte geradora. 

16 Estimular ações relacionadas aos resíduos gerados nas zonas rurais, priorizando o destino das embalagens 
vazias de agrotóxicos e a suinocultura. 

Fonte: SEMA, 2003, p.13 

 

O licenciamento Ambiental foi instituído pela Lei N° 6.938/81 – Política 

Nacional do Meio Ambiente, devidamente regulamentada pelo Decreto Nº 99.274/90, que 

estabelece a obrigatoriedade de Licenciamento Ambiental para Atividades Potencialmente 

Poluidoras, em três fases: Licença Prévia, Licença de Implantação e Licença de Operação, 

prevendo a competência do CONAMA para fixar as atividades sujeitas ao Estudo de Impacto 
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Ambiental – EIA/RIMA, o qual regulamentou o procedimento através de uma série de 

Resoluções, das quais as mais relevantes ao tema são as de N° 001/86 e 237/97.  

 

De acordo com o Anexo I da Resolução CONAMA N° 237/97, o empreendimento 

ETRIP se encontra sujeito a licenciamento ambiental por se tratar de atividade de tratamento 

e destinação de resíduos sólidos urbanos e industriais. 

 

Competência para o Licenciamento 

 

De acordo com a Resolução CONAMA N° 237/97, a competência para o 

licenciamento ambiental se define de acordo com o alcance do “impacto ambiental” do 

empreendimento ou atividade. 

 

No caso do empreendimento ETRIP, as áreas de influência direta e indireta do 

projeto indicam que os impactos ambientais estendem-se aos limites territoriais do Município 

de Londrina, sem ultrapassarem as fronteiras do Estado de Paraná. Desta forma, é de 

competência estadual o licenciamento ambiental para a instalação do empreendimento em 

questão, cabendo este ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 

 

Na área de controle de recursos ambientais cabe ao Instituto Ambiental do 

Paraná - IAP, criar normas, metodologias e procedimentos para licenciar e monitorar 

atividades de instalação de obras e empreendimentos ambientais, entre os quais estão 

incluídas atividades de tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos e industriais. 

 

Etapas do licenciamento ambiental 

 

As fases que compõem o licenciamento ambiental, o qual, nos termos do artigo 

2° da Resolução N° 237/97, será exigido para empreendimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou passíveis de causar degradação 

ambiental, estão definidas no artigo 10 da mesma Resolução. 
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Especificamente à etapa do licenciamento que diz respeito ao deferimento da 

licença (inciso VIII), é necessário frisar que esta se desdobra na expedição de três licenças, 

descritas no artigo 8° da Resolução: 

 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade 

ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases de sua implementação; 

 

II - Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual 

constituem motivo determinante; 

 

III - Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças 

anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a 

operação. 

 

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou 

atividade. (BRASIL, 1997, art. 8º). 

 

O atestado de "viabilidade ambiental" do empreendimento (inciso I), no caso de 

atividades que podem causar significativa degradação do ambiente, deve ser conjugado com a 

realização de EPIA/RIMA, sendo que, de acordo com o inciso X do artigo 2° da Resolução 

CONAMA N°. 01/86, o licenciamento de Aterros sanitários, processamento e destino final de 

resíduos tóxicos ou perigosos dependem de elaboração de EIA/RIMA. 

 

Os estudos correrão às expensas do empreendedor e deverão ser realizados por 

profissionais legalmente habilitados, os quais serão responsáveis pelas informações prestadas 

nas esferas administrativa, civil e penal (artigo 11 da Resolução N°. 237/97). O custo da 

análise para obtenção da licença, realizado pelo órgão ambiental, será ressarcido pelo 

empreendedor (artigo 13 da Resolução N°. 237/97). 
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EPIA-RIMA 

 

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA e Relatório de Impacto Ambiental - 

RIMA deve ser elaborado sempre que se tratar de instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação, nos termos do art. 225, §1°, Inciso IV, 

da Constituição Federal de 1988. 

 

Nos termos da Constituição Federal, “impacto ambiental” não é qualquer 

alteração do meio ambiente, mas uma degradação significativa do ambiente, alteração 

drástica e de natura negativa da qualidade ambiental. 

 

Considerando que cabe ao Órgão Ambiental Estadual delimitar o conceito de 

degradação ambiental “significativa”, ao lhe ser submetido um projeto de atividade 

potencialmente causadora de degradação ambiental sujeita ao licenciamento ambiental, por 

suas peculiaridades ou pelas características do meio afetado, poderá exigir EPIA / RIMA de 

outros empreendimentos/atividades além daqueles previstos na Resolução CONAMA No. 

001/86. 

 

Como critério básico para exigir a apresentação de EPIA / RIMA, serão 

considerados os impactos negativos que transcendam, no mínimo, a área diretamente afetada 

pela implantação e operação do empreendimento / atividade, tendo-se em conta as 

alterações físicas, biológicas e socioeconômicas, além de outras particularidades. 

 

De acordo com as Resoluções do CONAMA Nos 01/86 (regulamenta o EPIA-RIMA), 

237/97 (disciplina o licenciamento ambiental), o empreendimento sob análise se encontra 

enquadrado entre aqueles considerados como potencialmente poluidores ou causadores de 

significativo impacto ambiental, razão pela qual deve ele se submeter à elaboração do EPIA-

RIMA. 

 

O Decreto que regulamenta a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei No 

6.938/81) estabelece que o Estudo Prévio de Impacto Ambiental deve constituir-se em 

documento técnico-científico, jurídico e administrativo, elaborado como finalidade avaliar os 

impactos ambientais, positivos e negativos, gerados por aquelas atividades e/ou 

empreendimentos potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental. 
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Tem ainda, a finalidade de propor medidas mitigadoras, compensatórias e de controle 

ambiental, além de comprovar e comprovar, objetivamente o uso sustentável dos recursos 

naturais. 

 

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental a ser apresentado deverá considerar, 

para avaliação de impactos ambientais, os aqueles acumulativos e sinergéticos tendo-se em 

conta os empreendimentos / atividades já instalados na mesma micro-bacia hidrográfica, além 

das alterações dos recursos sócio-ambientais de abrangência regional. 

 

 A Portaria IAP Nº 158, de 10/09/09 estabelece a Matriz de Impactos Ambientais 

Provocáveis por Empreendimentos/ Atividades potencial ou efetivamente 

impactantes e seus respectivos Termos de Referência Padrão e dá outras 

providências. 

 

O EPIA/RIMA deverá ser apresentado de acordo a Portaria IAP Nº 38, de 

03/03/10 que estabelece critérios para composição e qualificação de Equipe Técnica 

Multidisciplinar de Consultores e Empresas de Consultoria Ambiental, responsáveis pela 

elaboração de Estudos Prévios de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto sobre o Meio 

Ambiente. 

 

Audiência Pública 

 

As Audiências Públicas, regulamentadas pela Resolução CONAMA No. 009/87 e na 

Lei Federal No. 9.784/99, como próprio nome indica, são reuniões “públicas” que têm como 

objetivo informar ao público, discutir, dirimir dúvidas e ouvir opiniões sobre os anseios da 

comunidade quanto a eventual possibilidade de implantação do empreendimento / atividade e 

conhecer as opiniões da população sobre a implantação de obras e atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental. Nelas é que se apresenta e se discute o 

RIMA, conforme informações disponibilizadas pelo IAP. 

 

A audiência pública é o instrumento de garantia mais importante para o efetivo 

exercício da participação popular e da publicidade, pois através dela se busca expor aos 

interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido EPIA-RIMA, retirando dúvidas 
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e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. Como se vê, com ela são 

alcançados dois objetivos: o órgão de controle ambiental presta informações ao público e o 

público passa informações à Administração. 

 

A audiência pública, enquanto evento público, deverá ocorrer em local acessível 

aos interessados, sendo permitida a presença de qualquer pessoa ou entidade, respeitada a 

disciplina que deve presidir os eventos de tal natureza. 

 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

 

Resíduos Sólidos 

 

 Lei Federal No 5.318, de 26/09/67 - Institui a Política Nacional de Saneamento e 

cria o Conselho Nacional de Saneamento. A Constituição de 1988 passou a 

atribuição dos cuidados com o saneamento aos municípios. Tramita na 

Assembléia Legislativa desde 2004 um projeto de lei que altera a lei supra e 

instituí as diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico.  

 

 Lei Federal No. 6.902, de 27/04/81 - Política Nacional do Meio Ambiente. Dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências.  

 

 Resolução CONAMA No 307, de 05/07/02, estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as 

ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. 

 

 Resolução CONAMA Nº 301, DE 21/03/02, altera dispositivos da Resolução 

CONAMA no 258, de 26 de agosto de 1999, que dispõe sobre Pneumáticos. 

 

 Resolução CONAMA No 275, de 25/04/01, Estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 
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 Resolução CONAMA No 258, DE 26/08/99, dispõem sobre os pneumáticos 

inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo 

ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. 

 

 Resolução CONAMA No 257, de 30/06/99, dispõe sobre o uso de pilhas e baterias 

que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 

compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, 

veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletroeletrônicos 

que as contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível, e dá 

outras providências. 

 

 Resolução CONAMA No 004, de 09/10/95, proíbe a instalação de atividades que 

se constituam em “foco de atração de pássaros” em Área de Segurança 

Aeroportuária. 

 

 Resolução CONAMA No 005, DE 05/08/93, define procedimentos mínimos para o 

gerenciamento dos resíduos, com vistas a preservar a saúde pública e a 

qualidade do meio ambiente. 

 

 Resolução CONAMA No 006, DE 15/06/88, determina o controle específico de 

resíduos gerados (ou existentes) pelas atividades industriais. 

 

 Resolução CONAMA No 01A, de 23/01/86, estabelece medidas para transporte de 

resíduos perigosos. 

 

 Lei Estadual No 15.456/07 - Altera a Lei 12.493, no que refere ao funcionamento 

de empreendimentos e disposição final de resíduos sólidos e industriais. 

 

 Decreto Estadual Nº. 6.674 - 03/12/2002 - Aprova o regulamento da Lei nº. 

12.493/99, que dispõe sobre princípios, procedimentos, normas e critérios 

referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
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tratamento e destinação final dos Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, visando 

o controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais e adota outras providências.  

 

 Resolução Conjunta SEMA/IAP/SUDERHSA Nº. 001/06 - Revoga a Resolução 

Conjunta SEMA/IAP Nº. 001/04, e estabelecem requisitos, critérios técnicos e 

procedimentos para a impermeabilização de áreas para implantação de Aterros 

Sanitários, visando a proteção e a conservação do solo e das águas 

subterrâneas. 

 

 Decreto Municipal No 768, de 23/09/09, institui o Plano Integrado de Resíduos 

da Construção Civil no Município de Londrina-PR, disciplina os transportadores 

de resíduos em geral e dá outras providências. 

 

 Decreto Municipal Nº 770 de 23/09/2009 que institui o Cadastro de Gestão de 

Resíduos nos Serviços Públicos e Privados do Município de Londrina. 

 

Recursos Hídricos 

 

De acordo com a Lei Federal Nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, a gestão dos recursos hídricos deverá sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas, mas, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é para o 

consumo humano e a para a dessedentação de animais. 

 

Sobre a outorga de captação e uso d'água, há de se levar em consideração as 

disposições da Lei Estadual Nº 12.726/99 - Política Estadual de Recursos Hídricos, um de seus 

instrumentos é a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos que disciplina a captação, 

potabilidade e uso da água. De acordo com essa norma, a captação de água, seja ela de 

origem subterrânea ou superficial dependerá da licença expedida por ato da autoridade 

competente do Poder Executivo Estadual, neste caso SUDERHSA/Instituto das Águas.  
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O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos do Estado tem como 

objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e efetivo exercício 

dos direitos de acesso à água. Abaixo segue algumas legislações relacionadas: 

 

 Decreto Federal Nº 24.643/34 (Código de Águas) - domínio das águas e 

aproveitamento das águas; 

 Decreto Estadual Nº 4.141/88 - autoriza a SUREHMA a outorgar o uso da água; 

 Portaria Nº 04/89 - dispõe sobre uso e derivação de águas de domínio do Estado 

do Paraná; 

 Lei Estadual Nº 11.352/96 - transfere à SUDERHSA as atividades relativas a 

Recursos Hídricos; 

 Portaria Nº 20/96 - altera a Portaria Nº 04/89; 

 Lei Estadual Nº 12.726/99 - institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; 

 Decreto Estadual Nº 2.317/00 - delega as competências da SEMA para a 

SUDERHSA; 

 Decreto Estadual Nº 4.646/01 - dispõe sobre o regime de outorga. 

 

Quanto ao lançamento de efluentes em corpos hídricos, o empreendedor deverá 

obedecer ao Art. 5 da Resolução Conjunta Nº 01/06 – SEMA/IAP/SUDERHSA que estabelece que 

o Efluente Final gerado (chorume), independentemente do sistema de tratamento proposto, 

processo de recirculação de 100 (cem) por cento do efluente gerado para a massa de resíduo 

já existente, mantendo-se um sistema de tratamento em circuito fechado. 

 

 

Fauna 

 

A Constituição Federal estabelece ser proibida quaisquer práticas que coloquem 

em risco a função ecológica da fauna e da flora, bem como aquelas que provoquem a extinção 

de espécies ou submetam os animais à crueldade. 

 

Vale ressaltar que a Lei Federal Nº 9.605/98 aponta como crime, com pena de 

detenção de 06 meses a 01 ano e multa, a conduta de impedir a procriação da fauna, 
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modificar, danificar ou destruir ninho, abrigo ou criadouro natural. Da mesma forma, o ato de 

provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécies 

da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais 

brasileiras, é configurado crime ambiental, com pena de detenção prevista de 01 a 03 anos. 

 

Cobertura Vegetal 

As Áreas de Preservação Permanente – APP´s são aquelas que, pelas suas 

condições fisiográficas, geológicas, botânicas e climatológicas, formam um ecossistema de 

importância no meio ambiente natural. Trata-se de áreas de domínio público ou privado que 

acompanham a idéia de resguardo do que ainda resta da comunidade biológica, razão pela 

qual, nessas áreas, são proibidas quaisquer interferências do homem sobre o meio ambiente, 

sem a autorização específica do órgão ambiental competente. 

 

Qualquer modificação não autorizada causada pelo homem nessas áreas, 

alterando ou suprimindo a cobertura vegetal, configura crime com previsão na Lei Federal Nº 

9.605/98 - Lei dos Crimes Ambientais. 

 

Sobre o assunto, merece destaque a Resolução CONAMA Nº 303/2002, que trata 

dos limites das APPs . 

 

No Paraná, a Portaria IAP-PR Nº. 233/2004 aprova os mecanismos de 

operacionalização aplicáveis ao Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva 

Legal e Áreas de Preservação Permanente – SISLEG, no âmbito do IAP.  

 

Igualmente, para a implantação do empreendimento, não será necessária 

qualquer supressão de vegetação, uma vez que o mesmo está previsto para ser instalado em 

áreas já degradadas e modificadas pelo homem. 

 

Demais disso, se fosse o caso de corte ou supressão de vegetação desse bioma, 

teria o empreendedor que observar todas as restrições e limitações legais impostas pela 

legislação pertinente. 
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Poluição Atmosférica 

 

A poluição do ar resulta da alteração das características físicas, químicas ou 

biológicas normais da atmosfera, de forma a causar danos ao ser humano, à fauna e à flora. 

 

O controle das emissões atmosféricas se encontra regulado através de várias 

Resoluções do CONAMA, a exemplo da CONAMA nº 03/90, que regula o monitoramento e o 

controle dos poluentes atmosféricos; CONAMA 008/90, que dispõe sobre os padrões de emissão 

para processos de combustão externa de fontes fixas; CONAMA 382/06, que disciplina os 

padrões de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas; CONAMA 018/86, que se 

refere às fontes móveis de emissão de poluentes que instituiu o Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos AutoMotores - PROCONVE; CONAMA 403/08, que dispõe sobre a 

nova fase do PROCONVE, estabelecendo novos limites máximos de emissão de poluentes para 

os motores do ciclo Diesel destinados a veículos automotores pesados novos, nacionais e 

importados e; CONAMA 415/2009, que dispõe sobre nova fase (PROCONVE L6) de exigências do 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores-PROCONVE para veículos 

automotores leves novos de uso rodoviário e dá outras providências. 

 

O Paraná, através da Resolução SEMA - 041/02 estabelece padrões de emissão 

para processos industriais, assim como critérios de automonitoramento das emissões, 

considerado uma ferramenta importante para o atendimento aos padrões estabelecidos. A 

Resolução SEMA 054/06 define critérios para controle de qualidade do ar, padrões de emissão 

por poluente e por tipologia de fone e padrões de qualidade de ar e Portaria SEMA PR 001/08 

aprova e determina o cumprimento da IN IAP/DEPAM 001/2008 referente as diretrizes para 

apresentação de relatórios de automonitoramento de emissões atmosféricas 

 

Poluição Sonora 

 

As atividades sonoras serão consideradas como poluidoras, na medida em que se 

situarem fora dos padrões admitidos em Lei, nas Resoluções do CONAMA e nas normas técnicas 

recomendadas. 
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Assim, com relação à poluição sonora, destacam-se as Resoluções CONAMA Nº 

01/90, que considera prejudicial à saúde e ao sossego público os ruídos com níveis superiores 

aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT"; 

Resolução CONAMA Nº 002/90, que estabelece o Programa Silêncio; e a Resolução CONAMA Nº 

252/99, que trata dos limites máximos de ruído nas proximidades do escapamento para 

veículos rodoviários automotores. 

 

Diante de tais apontamentos, deverá o empreendimento tomar todas as 

precauções para não ultrapassar os limites permitidos em sua área de atuação, observando 

tanto as restrições contidas nas normas federais, estaduais e municipais, além do previsto nas 

normas técnicas da ABNT, como a NBR 10.151 e 10.152. 

 

Transporte de Produto Perigoso 

 

O Decreto Federal Nº 96.044/88 define como produto perigoso todo aquele 

assim considerado em Portaria do Ministério dos Transportes (art. 1° do regulamento), e 

determina a observação das regras do Ministério do Exército e da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear, respectivamente, quando o produto a ser transportado for explosivo ou 

radioativo. 

 

Dessa forma, havendo qualquer transporte de substância perigosa, deverá o 

empreendedor observar todas as restrições e limitações impostas pela legislação citada. 

 

Legislação Urbanística Aplicável 

 

O plano diretor, instituído pelo Município, é um instrumento de gestão contínua 

para a transformação positiva da cidade e de seu território, tendo por função estabelecer as 

diretrizes e pautas para a ação pública e privada, buscando garantir as funções sociais da 

cidade. 

 

 A Lei Municipal Nº 10.637, 24/12/08 institui as diretrizes do Plano Diretor 

Participativo do Município de Londrina - PDPML e dá outras providências. 
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O empreendimento sob análise, portanto, deverá se enquadrar aos limites e 

restrições impostos pelas normas municipais e estaduais no que diz respeito ao uso e ocupação 

do solo e demais exigências urbanísticas impostas para a respectiva área. 

 

Patrimônio Cultural 

 

A Constituição Federal define em seu art. 216 o patrimônio cultural como sendo 

os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referencia à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira. 

 

O patrimônio histórico e artístico nacional é protegido pelo Decreto-Lei Federal 

Nº 25/37, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

 

A Portaria IPHAN Nº 007/88 estabelece os procedimentos necessários à 

comunicação prévia, às permissões e às autorizações quando do desenvolvimento de pesquisas 

de campo e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos. Vale também fazer referência à 

Lei Federal Nº 6.292/75, que dispõe sobre o tombamento de bens do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e ao Decreto Federal Nº 3.551/00, que institui o Registro 

de Bens Culturais de Natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro. 

 

Ainda, considerando a necessidade de compatibilizar as fases de obtenção de 

licenças ambientais, com empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio 

arqueológico, o IPHAN editou a Portaria Nº 230/02, estabelecendo os procedimentos para 

obtenção de licença ambiental, em urgência ou não, referentes à apreciação e 

acompanhamento das pesquisas arqueológicas no País. 

 

De acordo com essa Portaria, na fase de obtenção da licença prévia (EPIA-

RIMA), deverá ser realizada a contextualização arqueológica e etnohistórica da área de 

influencia do empreendimento, por meio do levantamento exaustivo de dados secundários e 

levantamento arqueológico de campo. 
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Compensação Ambiental 

 

A Lei Federal N° 9.985/00 estabeleceu em seu artigo 36, caput e §1°que, nos 

casos de licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 

considerado pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório – EPIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral. 

 

De acordo com o que previa esse artigo, o montante de recursos destinado à 

compensação ambiental não poderia ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a 

implantação do empreendimento. sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, 

de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento 

 

Hoje a matéria é regulamentada pelo novo Decreto Federal 6.848/2009, que 

estipulou que o percentual será de até 0,5% do valor de referência, sendo este considerado 

como o somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não 

incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 

procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 

empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 

empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de 

seguros pessoais e reais. 

 

Ainda, em atendimento ao que estabelece o art. 9°, inciso. I, da Resolução 

CONAMA 371/2006, no caso de se entender pela compensação ambiental, o Parque Daisaku 

deverá ser uma das Unidades de Conservação beneficiárias dos recursos financeiros da 

compensação, tendo em vista que está na área de influência indireta do empreendimento. 

 

Responsabilidades Ambientais 

 

O art. 225 da Constituição Federal previu a tríplice responsabilidade do 

poluidor/degradador do meio ambiente: a sanção penal, por conta da chamada 

responsabilidade penal, a sanção administrativa, em decorrência da responsabilidade 
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administrativa e a sanção civil, em razão da responsabilidade vinculada à obrigação de reparar 

os danos causados ao meio ambiente. 

 

Em matéria de meio ambiente, a responsabilidade civil e administrativa são 

consideradas objetivas, ou seja, independem da demonstração de culpa por parte do agente 

causador do dano, bastando, para fins de reparação do dano, que se comprove a ocorrência do 

evento danoso e do nexo de causalidade (relação de causa e efeito entre a atividade praticada 

e o dano dela advindo). 

 

Assim, todo aquele que realizar atividade efetiva ou potencialmente 

poluidora/degradadora, poderá, em caso de dano ambiental ou efetivação de qualquer 

conduta lesiva ao meio ambiente, responder nas esferas cível, administrativa e penal, 

responsabilizando-se inteiramente pelos danos causados, nos termos das Leis Federais 

6.938/81, 9.605/98 e Decreto Federal 6.514/08. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As principais conclusões da análise jurídica da legislação incidente na área do 

empreendimento e seu entorno são: 

 

 Ser o IAP o órgão competente para proceder ao licenciamento ambiental do 

empreendimento, mediante a elaboração de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EPIA/RIMA; 

 

 O empreendimento deverá abordar todos aspectos indicados na legislação 

ambiental federal, estadual e municipal que regem os resíduos sólidos, 

além de respeitar os limites, restrições, diretrizes e princípios 

estabelecidos na Política Estadual de Resíduos Sólidos, sob pena de causar 

degradação ou poluição ambiental passível de responsabilização nas esferas 

cível, administrativa e criminal; 

 

 Deverá ser requerida outorga para o uso das águas superficiais e 

subterrâneas, conforme estabelece a Lei Estadual Nº 12.726/99 - Política 
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Estadual de Recursos Hídricos, bem como para o lançamento de efluentes 

em corpos hídricos, atendidos os padrões da Resolução CONAMA Nº 357/05; 

 

 Deverá atender ao disposto a Resolução Conjunta Nº 01/06 – 

SEMA/IAP/SUDERHSA que estabelece que o Efluente Final gerado 

(chorume), independentemente do sistema de tratamento proposto, possua 

processo de recirculação de 100 (cem) por cento do efluente gerado para a 

massa de resíduo já existente, mantendo-se um sistema de tratamento em 

circuito fechado. 

 

 Não será necessária para sua implantação a intervenção ou supressão de 

vegetação em áreas de preservação permanente, ou em áreas do bioma 

Mata Atlântica, já que se tratam de áreas já modificadas pelo homem e 

desprovidas de vegetação nativa; 

 

 Acaso seja verificada a existência de resquícios de sítios históricos ou 

arqueológicos ou de outros que possam constituir patrimônio cultural 

brasileiro na área de intervenção do empreendimento, deverão ser 

observados os procedimentos para obtenção do licenciamento ambiental, 

nos termos da Portaria IPHAN N° 230/2002; 

 

 As ações de compensação ambiental devem identificadas a partir da análise 

dos impactos ambientais negativo-adversos significativos e não mitigáveis 

do empreendimento, devendo ser fixada em percentual até 0,5%, do valor 

de referência inferior a 0,5%, em cumprimento ao novo Decreto Federal 

6.848/09; 
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8 METODOLOGIAS DE CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

8.1 Introdução 
 

A estruturação do presente trabalho foi baseada na busca da objetividade e da 

abordagem concisa, o que nem sempre é fácil em ciências ambientais, devido às 

complexidades dos sistemas natureza-sociedade, e ao processo de integração de equipe 

multidisciplinar com diferentes abordagens e formas de apresentação peculiares de cada 

especialidade e personalidade. 

 

O resultado dos estudos, por atenção ao determinado pela legislação 

concernente, é apresentado em dois produtos específicos: o Estudo de Prévio de Impacto 

Ambiental - EPIA, e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA que, em função de 

suas características e especificidades de seus objetivos, possuem formas de apresentação 

diferenciadas, conforme abaixo: 
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DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

EP
IA

 –
 E

ST
U

D
O

 P
RÉ

VI
O

 D
E 

IM
PA

CT
O

 A
M

BI
EN

TA
L 

O Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental - EPIA relativo ao 

empreendimento ETRIP encontra-

se apresentado na forma de 

textos, organizados em 5 (cinco) 

volumes específicos, a seguir 

discriminados, ilustrados com 

figuras (fotos, gráficos, desenhos, 

croquis, plantas), tabelas e mapas, 

devidamente identificados e o 

respectivo número de ordem no 

volume correspondente. 

VO
LU

M
E 

1 

 Descrição do Empreendimento, contendo as características gerais do empreendimento quanto aos 

aspectos de engenharia e construção, e demais considerações de ordem metodológica, legal e 

técnica; 

 Aspectos Jurídicos do Empreendimento, apresentando os embasamentos legais que determinam a 

elaboração dos presentes documentos (EPIA/RIMA), assim como os principais dispositivos legais 

aplicáveis à espécie e as alternativas locacionais; 

 Metodologia de Caracterização e Avaliação de Impacto Ambiental. 
VO

LU
M

E 
2 

 Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área 

Diretamente Afetada (ADA), versando o Meio Físico sobre os aspectos de clima, geologia, 

geomorfologia, pedologia, qualidade da água e uso do solo e o Meio Biótico com a apresentação dos 

resultados obtidos nas especialidades de ictiofauna, avifauna, mastofauna, herpetofauna, recursos 

florestais e botânicos para a respectiva área delimitada. 

VO
LU

M
E 

3 

 Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área 

Diretamente Afetada (ADA), versando sobre aspectos do resgate da pré-história e história regional 

(arqueologia) definidos para a área delimitada como Área Diretamente Afetada; Diagnóstico do Meio 

Sócioeconômico e Cultural, apresentando as informações referentes às questões sócioeconômicas 

da região, envolvendo áreas como infra-estrutura, saúde, educação e economia. 
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DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

EP
IA

 –
 E

ST
U

D
O

 P
RÉ

VI
O

 D
E 

IM
PA

CT
O

 A
M

BI
EN

TA
L 

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental - 

EPIA relativo ao empreendimento ETRIP 

encontra-se apresentado na forma de 

textos, organizados em 5 (cinco) volumes 

específicos, a seguir discriminados, 

ilustrados com figuras (fotos, gráficos, 

desenhos, croquis, plantas), tabelas e 

mapas, devidamente identificados e o 

respectivo número de ordem no volume 

correspondente. 

VO
LU

M
E 

4 

 Avaliação de Impactos, Medidas Mitigadoras, Programas Socioambientais, Prognóstico, 

Conclusões e Referências Bibliográficas, onde são identificados, caracterizados e avaliados os 

impactos esperados a partir de uma análise do diagnóstico ambiental e suas correlações com o 

empreendimento, a partir do prognóstico de cada especialidade, finalizando com a 

apresentação das medidas mitigadoras e compensatórias e dos programas ambientais sugeridos 

para o empreendimento; 

VO
LU

M
E 

5 

 ANEXOS, onde são apresentados os mapas, figuras e demais documentos utilizados no trabalho 

e não inseridos no texto por razões de espaço e de critérios de detalhamento. 

 
102 



 

 

 

103 

 

 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

RI
M

A
 –

 R
EL

A
TÓ

RI
O

 D
E 

IM
PA

CT
O

 A
O

 
M

EI
O

 A
M

BI
EN

TE
 

O Relatório de Impacto Ambiental – 

RIMA é composto por um volume 

único apresentando o resumo dos 

principais resultados e considerações 

apresentadas no EPIA, desenvolvido 

para atender a necessidade de 

informações do público em geral, 

basicamente restrito ao prognóstico, 

avaliação de impactos e programas 

ambientais. 

VO
LU

M
E 

Ú
N

IC
O

 

Além dos textos, o documento é constituído de tabelas, figuras e mapas. As figuras são 

representadas por uma série de representações, como fotografias, ilustrações, 

representações, desenhos, gráficos, entre outros, presentes no texto com objetivo de 

elucidação e complementação. 
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8.2  Áreas de Conhecimento Consideradas 
 

Um processo de tomada de decisão seguro e consciente requer uma base de 

dados e informações igualmente seguras, ou seja, precisas e atualizadas. A área de influência 

relativa ao empreendimento Central de Tratamento de Resíduos – CTR/ETRIP não apresenta 

estudos disponíveis nos níveis de detalhes necessários. Esta condição exigiu a composição de 

uma equipe multidisciplinar de pesquisadores para a obtenção dos dados básicos que 

propiciasse a efetivação de uma avaliação do impacto do empreendimento. 

 

A identificação e a caracterização dos impactos esperados, assim como suas 

dimensões temporais e espaciais exigiram a definição de um conjunto de especialidades cujos 

estudos propiciaram a organização de um diagnóstico da região, o prognóstico quanto à 

existência do empreendimento e suas conseqüências em termos de impacto, medidas 

mitigadoras e programas sócio-ambientais. 

 

Desta forma, foi elencada uma série de disciplinas que deveriam ser 

consideradas para um estudo desta natureza, apresentadas na seqüência, de acordo com suas 

áreas de domínio: 

 

MEIO FÍSICO MEIO BIOLÓGICO MEIO SOCIOECONOMICO E CULTURAL 

 Clima 

 Geologia 

 Geomorfologia 

 Pedologia 

 Hidrogeologia 

 Geofísica 

 Uso do solo 

 Hidrografia 

 Flora 

 Fauna: (Herpetofauna, 

Avifauna, Mastofauna e 

Ictiofauna) 

 Infra-estrutura social 

 Infra-estrutura econômica 

 Arqueologia 

 

Da mesma forma, a análise do impacto ambiental procurou evitar simplificações 

matemáticas de processos complexos, buscando numa alternativa de se conhecer a magnitude 

de cada impacto esperado de forma a considerar esta complexidade. Neste sentido, o método 



 

 

 

105 

 

resgatou a subjetividade e a experiência profissional dos especialistas envolvidos com uma 

alternativa de dar um tratamento integrado a cada impacto detectado. 

 

 

8.3 Cartografia 
 

8.3.1 Bases Cartográficas/Escalas de Trabalho 

 

A utilização de uma base cartográfica precisa e atualizada é uma condição para 

um processo de obtenção, organização e espacialização de uma base de informações confiável 

e precisa. A georreferenciação dos dados e informações geradas pelo EPIA-RIMA, segue a uma 

base cartográfica única e comum a todas as disciplinas, de forma que estas informações 

possam ser otimizadas por processos de integração, superposição e cruzamento, garantindo 

um mesmo tratamento em termos de áreas, perímetros ou de outras referências cartográficas. 

 

Foram utilizadas a cartas topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e Exército (DSG), conforme apresentadas na Tabela 8.1. 

 

TABELA 8.1. Carta topográfica do IBGE utilizada como base para os estudos realizados. 
 

Nome da Carta Denominação Ano Escala 

Londrina DSG SF.22-Y-D-III-4 1993 1: 50 000 

 

A base cartográfica utilizada foi aplicada especificamente para a obtenção de 

sua planimetria, rede hídrica, acessos rodoviários, toponímias e localização dos centros 

urbanos, além de subsidiar estudos temáticos voltados à geomorfologia, geologia, pedologia, 

infra-estrutura e outros relacionados a aspectos físico-estruturais do terreno. 

 

8.3.2  Geoprocessamento 

 

Objetivando a padronização e interação com as demais bases temáticas, 

transformou-se a base cartográfica existente em digital, através de técnicas de 

geoprocessamento. 
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A partir desta condição, disponibilizaram-se, a todos os pesquisadores, bases 

únicas para orientação e georreferenciação de seus trabalhos, rapidamente processadas e 

integradas com informações complementares. Desta forma, a partir da apropriação da base de 

informações comuns dispostas na base cartográfica, geraram-se as cartas temáticas 

específicas na forma de mapas. 

 

Para a introdução destas informações no formato digital e seu processamento, 

foram utilizados programas com formato CAD como “Autodesk Land Enabled Map 2008” e 

sistema de informações geográficas “SPRING” versão 4.3.3 (INPE).  

 

Como fonte de dados e apoio no processo de obtenção de informações relativas 

ao estudo, foi utilizada a composição colorida da imagem Landsat-5/2009 e a imagem orbital 

oferecida pelo programa “Google Earth”/2009, com resolução de 15 m. 

 

A análise e interpretação da imagem, em termos de utilização como 

instrumento de levantamento básico, contaram com o apoio do GPS (Global Position System), 

objetivando estabelecer pontos de amostragem de campo.  

 

8.4 Área de Influência 
 

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) e o respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) para a Central de Tratamento de Resíduos – CTR/ETRIP objetivam 

aprimorar o nível de informações sobre a área de influência deste empreendimento como 

condição básica para a elaboração dos estudos referentes aos impactos sócio-ambientais. 

 

A delimitação das áreas de influência de um projeto assume grande importância 

para o direcionamento da coleta de dados voltada para o diagnóstico ambiental e para 

avaliação de impactos ambientais. 

 

As áreas de influência são aquelas afetadas direta ou indiretamente pelos 

impactos decorrentes do empreendimento, durante a sua implantação e operação. Estas áreas 

normalmente assumem tamanhos diferenciados dependendo da variável considerada (meios 

físico, biótico ou antrópico). 
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Classicamente, são utilizados os seguintes conceitos: 

 Área de Influência Indireta (AII), onde os impactos se fazem de maneira 

secundária ou indireta e com menor intensidade que os ocorridos nas AID e 

ADA. 

 

 Área de Influência Direta (AID), como sendo aquele território onde as 

relações sociais, econômicas e culturais e as características físico-biológicas 

sofrem os impactos de maneira primária, ou seja, há uma relação direta de 

causa e efeito; 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA), como sendo a área que sofre 

diretamente as intervenções de implantação e operação do 

empreendimento/atividade considerando alterações físicas, biológicas, 

socioeconômicas e das particularidades da atividade. 

 

A delimitação destas Áreas de Influência é um requisito legal da Resolução 

CONAMA 001/86. Esta resolução determina no seu artigo 5º, item III que a delimitação da AII 

de um projeto deve ser definida considerando a bacia hidrográfica na qual se localiza. 

 

Os limites das Áreas de Influência foram determinados considerando o alcance 

dos efeitos decorrentes das ações do empreendimento sobre os sistemas ambientais da região 

tanto de natureza físico-biológica, quanto socioeconômico. 

 

 

8.5 Delimitação das Áreas de Influências 
 

A delimitação das áreas de Influências da CTR/ETRIP buscou analisar a dinâmica 

ambiental da área de entorno do empreendimento para avaliar os impactos decorrentes de sua 

implantação estabeleceu-se, uma divisão territorial, caracterizada pelo grau de interferências 

produzidas pela implantação e operação do empreendimento, sobre esta área. A divisão 

territorial, objetiva caracterizar a região em que o aterro será inserido, identificando os 

potenciais de atuação na área bem como a influência que este causará ao seu meio. 
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Para efeito de sistematização do estudo, foram demarcadas três áreas de 

influência: Área de Influência Indireta – AII; Área de Influência Direta -AID e Área Diretamente 

Afetada – ADA), conforme a natureza dos impactos (direto ou indireto) e abrangência do 

potencial de modificação ambiental (ANEXO F – DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUENCIA - 

MFB).  

 

8.5.1 Meio Físico e Biótico 

 

8.5.1.1 Área de Influência Indireta (AII) 

 

No empreendimento em questão, os efeitos decorrentes das ações para sua 

instalação e operação devem ser considerados para superfície física envolvida. Assim, as áreas 

de influência do empreendimento foram delimitadas cartograficamente para o meio físico-

biótico considerando suas áreas físicas de abrangência. 

 

Para delimitação da AII, foi considerada a sub-bacia hidrográfica do ribeirão dos 

Apertados. Esta área se justifica como sendo aquela potencialmente exposta aos impactos 

indiretos gerados pelo empreendimento como, por exemplo, riscos nas alterações na 

qualidade das águas decorrentes do aterramento dos resíduos; alteração do fluxo de espécies 

da fauna entre o local e arredores. 

 

A área total da AII, ou seja, da sub-bacia hidrográfica do ribeirão dos Apertados 

é de 54.806,00 hectares (ANEXO G – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA/AII -MFB). 

 

8.5.1.2 Área de Influência Direta (AID) 

 

Compreende o entorno da ADA, delimitado na sua maioria por divisores de águas 

locais, que tem contribuição direta na sub-bacia do ribeirão dos Apertados. A norte, pela 

rodovia PR-218 (Londrina- Dist. Maravilha), que dá acesso ao empreendimento; a sul, pelo 

divisor de águas delimitado pelas curvas de nível; a oeste, pelo afluente a montante mais 

próximo da área do empreendimento e a leste, divisor de águas a jusante do 

empreendimento. Sua área é de 283,04 hectares – (ANEXO H – ÁREAS DE INFLUÊNCIA/AID E 

ADA - MFB). 
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Vale ressaltar, que considerando que as áreas de ADA e AID são muito próximas 

ou contíguas, sem mudanças significativas de características físicas e biológicas, os 

diagnósticos realizados contemplaram ora o interior do empreendimento (ADA) ora o seu 

entorno próximo (AID) e foram, portanto, tratados como sendo os impactos locais oriundos das 

intervenções da implantação e operação do empreendimento, tais como, ruídos, implantação 

de acesso pavimentado, poluição do ar pelos caminhões e equipamentos, escavações, entre 

outras. 

 

8.5.1.3 Área Diretamente Afetada (ADA) 

 

Caracteriza-se como a área objeto das intervenções realizadas no processo 

construtivo e que vai ser alterada fisicamente para implantação do empreendimento, 

incluindo as obras de infraestrutura necessárias para execução do projeto da CTR/ETRIP, 

estando sujeita a impactos diretos sobre os fatores destes meios (movimentação de terra, 

produção de ruídos, poeira, principalmente na fase de instalação).  

 

Portanto, a ADA corresponde os limites da propriedade do empreendimento, 

com área de 43,07 hectares para todos os meios: físico, biótico e socioeconômico/antrópico) 

conforme apresentado no ANEXO H – ÁREAS DE INFLUÊNCIA/AID E ADA - MFB. 

 

8.5.2 Meio Sócioeconômico e Cultural 

 

8.5.2.1 Meio Socioeconômico 

 

A Área de Influência Indireta – AII para o meio socioeconômico foi caracterizada 

por ser real ou potencialmente sujeita aos impactos indiretos da implantação e operação do 

empreendimento. A área de influência indireta contempla basicamente os demais municípios, 

além de Londrina, que poderão ter o resíduos coletados pela central de tratamento de 

resíduo, mesmo que temporariamente, além daqueles que sediam os grandes geradores que 

fazem parte da Região Metropolitana de Londrina. Abrange, desta forma, os municípios de 

Alvorada do Sul, Assai, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Primeiro de Maio, 

Rolândia, Sertanópolis, Tamarana, Jaguapitã, Pitangueiras, Sabaúdia, Arapongas, Apucarana, 

Califórnia e Marilândia do Sul (ANEXO I – ÁREA DE INFLUÊNCIA/AII - MSEC). 
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A Área de Influência Direta (AID) foi considerada a área do município de 

Londrina. Especial atenção será dada à área compreendida pelo entorno mais próximo do 

empreendimento que sofrerá os impactos mais importantes em função da construção e 

operação. Assim, a população mais próxima fica a 1.000 metros do local fortemente afetado 

pelo empreendimento, principalmente, no que se refere à movimentação diária de caminhões, 

ao mesmo tempo em que variáveis como a geração de emprego e renda, a coleta dos resíduos 

urbanos, a geração de tributos afetará o município e a população como um todo (ANEXO J – 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA/AID E ADA – MSEC).  

 

A Área Diretamente Afetada (ADA) envolve a área das obras que serão 

realizadas para a edificação do empreendimento e seu entorno, assim como a área 

efetivamente ocupada pelo empreendimento. Abrange também os acessos de serviços e outras 

áreas ocasionalmente utilizadas durante a fase de obras. Pode-se observar que a área 

apresenta antropizada, com reduzida ocupação humana no entorno mais próximo (ANEXO J – 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA/AID E ADA – MSEC). 

 

8.5.2.2 Arqueologia 

 

Área de Influência Direta (AID) 

 

Os estudos arqueológicos consideraram como Área de Influência Direta (AID) o 

raio de 10 Km a partir dos vértices do empreendimento CTR/ETRIP, conforme ANEXO K – ÁREA 

DE INFLUÊNCIA/AID – ARQUEOLOGIA. 

 

Área de Influência Expandida (AIE) 

 

A Área de Influência Expandida (AIE) para os estudos de arqueologia foi definida 

como o limítrofe do município de Londrina, onde se encontra a área a ser implantado o 

empreendimento CTR/ETRIP (ANEXO L – ÁREA DE INFLUÊNCIA EXPANDIDA/AIE - 

ARQUEOLOGIA). 
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9 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA – MEIO FÍSICO 

 

9.1 Geologia 

 

Os levantamentos geológicos das áreas de influência dos estudos – ADA, AID e AII 

– indicam serem constituídas por basaltos pertencentes à Formação Serra Geral do Grupo São 

Bento, de idade juro-cretácica.  

 

As descrições dos principais aspectos geológicos das áreas podem ser vista a 

seguir. 

 

9.1.1 Geologia da Área de Influência Indireta (AII) 
 

Na Figura 9.1 é apresentada a geologia do Estado do Paraná e o perfil 

geomorfológico NW-SE, e em vermelho a localização da área estudada. 

 

Nesta configuração, a região de Londrina pertence ao terceiro planalto 

paranaense e é constituída por rochas do Grupo Bauru – Formação Serra Geral (JKsg). 

 

A Formação Serra Geral (JKsg) é representada por derrames basálticos de idade 

juro-cretácicos. Sobreposto a este pacote vulcânico assenta rochas sedimentares, neste caso 

representado pela Formação Caiuá (Kc), de idade cretácica. 

 

No mapa da Figura 9.2 - representando a cartografia geológica 1:250.000 

(Mineropar, 2006) - na área de implantação do empreendimento da ETRIP, ocorre apenas um 

tipo de litologia: basaltos da Formação Serra Geral (JKsg), conforme apresentado na coluna 

cronoestratigráfica simplificada da Figura 9.3. 
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FIGURA 9.1. Mapa Geológico Regional e Perfil Geológico Simplificado. 
Fonte: Base Mapa Geológico do Paraná, Mineropar, 2001, 1:1.000.000. 
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FIGURA 9.2. Mapa geológico regional da área em estudo. 
Fonte: Modificado de Mineropar (2006) Folha Londrina, escala 1:250.000. 
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FIGURA 9.3. Coluna cronoestratigráfica incluindo o Grupo São Bento, com destaque para a principal 
unidade presente na área em estudo. 
Fonte: modificado de Pétri & Fulfaro (1983). 

 

 

9.1.1.1 Formação Serra Geral 
 

A Formação Serra Geral é proveniente de derrames basálticos, sem cobertura de 

rocha sedimentar (Teixeira et al, 2003). Durante o período Jurássico-cretáceo, houve o 

extravasamento de grandes quantidades de lava, que recobriram o deposito sedimentar então 

superficial, atualmente denominado pela geologia brasileira de Formação Botucatu. Estes 

extravasamentos ocorreram entre 140 e 120 milhões de anos atrás. 

 

No período cronológico entre os derrames houveram pequenas e isoladas 

deposições de material (areia) sobre o embasamento recém formado (Formação Serra Geral). 

Por este motivo, ocasionalmente, ocorrem pequenas intercalações intertrapeanas (lentes de 

areia) nesta formação. 

 

Os derrames ocorreram de forma sucessiva, e recobriram uma área de 

aproximadamente 1.200.000 km2 (Bacia Sedimentar do Paraná), Machado et al (2005), que 

compreende parte do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A espessura dos derrames varia de 

350 metros nas bordas, até 1.500 metros na parte central da bacia. Na área em estudo, a 

espessura aproximada é de 1.000 m a 1.200 m, conforme a Figura 9.4. 
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Loczy e Ladeira (1976) esclarecem que “quando ocorrem derrames sucessivos, 

de modo que um se sobreponha ao outro, a espessura do conjunto pode alcançar centenas e 

mesmo milhares de metros, especialmente em vulcanismo de fissura”. Alguns autores 

atribuem uma espessura média de cada derrame, para a Formação Serra Geral, entre 10 e 20 

metros, (Melfi et al ,1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.4. Isopacas das rochas vulcânicas da Formação Serra Geral. 
Fonte: Piccirillo et al, (1988). 

 
Após os derrames o relevo era relativamente plano, com uma suave inclinação 

para o interior da bacia de aproximadamente 5º. Posteriormente, com a movimentação das 

placas tectônicas, houve soerguimentos, que resultaram no relevo atual da Formação Serra 

Geral. 

 

A Formação Serra Geral é caracterizada por derrames vulcânicos basálticos de 

natureza toleítica, e subordinadamente por riolitos, riodacitos e dacitos, Melfi et al, (1988). 

 

A Formação Serra Geral é pertencente ao Grupo São Bento, bem como as 

formações Botucatu e Pirambóia, de formação geológica anterior à Formação Serra Geral, 

Pinese (2002). 

 

Região de Londrina 
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Em termos gerais as características da Formação Serra Geral são as seguintes: 

 

 Derrames com coloração cinza-escura a negra; 

 Nos derrames mais espessos a zona central é maciça, microcristalina, 

fraturada por juntas subverticais, dividindo a rocha em colunas, Pinese 

(2002); 

 Origem do derrame de basalto através do extravasamento rápido de lava 

muito fluída através de geoclasses e falhas menores. 

 

Em termos de composição química do basalto da Formação Serra Geral da 

região, Teixeira et al (2003) relatam que são divididos em basicamente dois grupos: os 

basaltos alto titânio (TiO2 > 2%) e os basaltos baixo titânio (TiO2 < 2%). Os basaltos alto 

titânio, considerando-se o mesmo nível de evolução, são mais enriquecidos em TiO2, FeO, K2O, 

P2O5, Ba, Rb, La, Zr, Sr, Ce e Y, e empobrecidos em Al2O3, CaO, Ni e Cr se comparados com os 

basaltos baixo titânio. 

 

9.1.1.2 Hidrogeologia da Formação Serra Geral  
 

A água que infiltra nas rochas basálticas da Formação Serra Geral (nos poros 

existentes ou fraturas) compõe o que é conhecido como aqüífero confinado. A recarga 

acontece do seguinte modo: a água, durante sua percolação dentro do maciço de solo sobre a 

Formação Serra Geral, ao encontrar uma fissura ou amídala no basalto, infiltra alimentando 

assim o Aqüífero Serra Geral.  

 

A recarga do aqüífero Serra Geral também pode ocorrer nos locais onde tal 

litologia está aflorante, fazendo com que a água de chuva percole diretamente pelas fraturas 

presentes. 

 

O Aqüífero Serra Geral possui como características hidrogeológicas, diferente 

dos arenitos, por exemplo, anisotropia e heterogeneidade. Guidicini & Campos (1968) 

propuseram um modelo para compreensão do funcionamento do citado aqüífero, conforme 

Archela et al (2003) – Figura 9.5. 
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FIGURA 9.5. Esquema de funcionamento hídrico para armazenamento e transporte de água dentro das 
rochas da Formação Serra Geral. 
Fonte: Guidicini & Campos (1968). 

 

Segundo Guidicini & Campos (1968), apud Archela (2003), a parte superior do 

derrame é “onde ocorrem as estruturas vesiculares e/ou amigdaloidais apresentando-se em 

diâmetros variáveis. Essas estruturas são produzidas a partir da segregação da porção volátil 

do magma, podendo coalescer em níveis próximos ao topo do derrame devido ao resfriamento 

mais rápido, pelo contato com a atmosfera. Nesta porção encontra-se presente, também, 

intenso diaclasamento horizontal, o qual é explicado pelo efeito da contração do corpo 

rochoso pela perda de calor e/ou alívio de pressão litostática. O efeito de corridas laminares 

sucessivas de lavas também pode produzir um pseudo-diaclasamento”. Já na porção central 

do derrame “a rocha é maciça e exibe texturas afaníticas a microcristalinas. Possui 

diaclasamento predominantemente vertical em virtude do resfriamento lento das lavas por 

isotermas ascendentes”. A porção inferior do derrame é uma “zona de rocha normalmente 

vítrea, com espessuras não muito pronunciadas. A exemplo da porção de topo do derrame, 

apresenta-se com diaclasamento preferencialmente horizontal. Esta porção representa a 

soleira do derrame cujo resfriamento procedeu-se de maneira rápida, devido ao contato com 

o embasamento.  

 

Nas porções superiores e inferiores dos derrames vulcânicos haverá fluxo de 

água, preferencialmente, na direção horizontal, enquanto que, nas porções centrais 
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amígdalas e geodos 

Grandes linhas de 

descontinuidades articulando  

o derrame em horizontes 

Mistura de arenito e basalto 

vesicular, característicos de 

topo 

Basalto vesicular com 

diaclasamento 

prefrencialmente horizontal 

Basalto compacto com 

diaclasamento 

preferencialmente vertical 

Basalto vesicular basal com 

diaclasamento 
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ocorrerão fluxos verticais descendentes. Quando esse conjunto apresenta-se intemperizado, 

nas proximidades da superfície do relevo local atual (o que normalmente ocorre), esse manto 

intempérico (ou manto de alteração) exerce a dupla função de armazenar e transmitir água 

pluvial para o meio fraturado, como também promover a surgência de água subterrânea, 

mantendo o fluxo das fontes alimentadoras das drenagens”. Assim, as nascentes estão no caso 

da formação geológica Serra Geral, associadas à pequena ou nenhuma cobertura de solo. 

 

Menegasse (1991), apud Celligói (1993) identifica as áreas de recarga do 

Aqüífero Serra Geral como as regiões de topografia elevada, principalmente se não 

impermeabilizadas e com vegetação existente. 

 

O aqüífero freático encontra-se sobre pressão atmosférica. As forças que 

dominam o movimento de água no solo são as da gravidade. Assim a direção de fluxo do 

freático é do local de maior cota potenciométrica para o local de menor cota 

potenciométrica.  

 

A água ao se infiltrar no solo poderá permanecer neste, ou ainda infiltrar-se nas 

rochas que formam o substrato rochoso. 

 

9.1.1.3 Condicionantes Estruturais 
 

Para a hidrogeologia da Formação Serra Geral, a intensidade do armazenamento 

e transporte de água subterrânea está associado a ocorrências de Fraturamentos e/ou 

Falhamentos nas rochas desta formação, já que a Formação Serra Geral é de origem vulcânica 

efusiva. 

 

Loczy & Ladeira (1979) estudando a influência de condicionantes estruturais no 

armazenamento e transporte de água subterrânea, chegaram às seguintes conclusões: 

 

As fraturas/falhas provenientes de tensões trativas tendem a fornecer grandes 

quantidades de água. 

 

As Fraturas/Falhas provenientes de esforços de cisalhamento, se comprimidas, 

fornecerão pouca quantidade de água. 
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As Fraturas/Falhas que possuem catáclase produzirão quantidades moderadas 

de água. 

Com o objetivo de se identificar a presença de traços de fraturamentos e /ou 

falhamentos na região da área em estudo, efetuou-se uma análise em três etapas distintas.  

 

A primeira etapa foi a verificação de mapeamentos estruturais existentes em 

literatura técnica disponível (Mapas Mineropar na escala 1:650.000. e 1:250.000).  

 

A segunda etapa consistiu no mapeamento de lineamentos por meio de 

sensoriamento remoto, através de filtragens adequadas, em todas as direções possíveis. A 

imagem utilizada foi a banda 2 do satélite CBERS (sensor CCD), e o software foi o SPRING 

4.3.2. 

 

A Figura 9.6 mostra as inferências dos lineamentos que podem estar associados 

a fraturas e/ou falhamentos. 

 

 
FIGURA 9.6. Mapeamento de traços de Fratura/Falhamento nas proximidades da área em estudo (em 
amarelo). 
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Nota-se através da Figura 9.6 que a área em estudo se encontra próxima a 

vários traços de fraturas e/ou falhamentos, o que sugere um potencial hídrico expressivo para 

a região, principalmente se estas fraturas/falhamentos forem relacionados a esforços de 

tração. 

De acordo ainda com a Figura 9.6, nota-se que a maior parte dos fraturamentos 

e/ou falhamentos da região pertencem a uma família com direção predominante NW-SE e NE-

SW, conforme observado em alguns afloramentos no entorno da área. 

 

9.1.2 Geologia da AID e ADA 
 

Semelhante a AII, as áreas de AID e ADA, segundo reconhecimento de campo 

revela que a área é composta de rochas basálticas pertencentes à Formação Serra Geral, de 

idade juro-cretácica, conforme pode ser visto no mapa geológico (ANEXO M – MAPA 

GEOLÓGICO – AID E ADA).  

 

Na investigação local – nas porções superiores da topografia - a grande 

espessura de solo, que dá forte vocação para a agricultura, não permite o reconhecimento de 

rochas, a exceção de alguns blocos de rocha basáltica observados no leito do ribeirão dos 

Apertados (fundo de vale) – Figura 9.7a. Os afloramentos rochosos somente são vistos em 

morros próximos ou cortes da rodovia - Figura 9.7b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.7. (a) Aspecto da cobertura de latossolo vermelho sem afloramentos rochosos, utilizados para 
plantio agrícola; (b) Afloramento de rocha basáltica nas proximidades da área investigada. 
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No canal do ribeirão dos Apertados, ocorrem sedimentos aluvionares imaturos, 

principalmente argilas, misturadas com areias e cascalhos/seixos pouco arredondados e mal 

selecionados, típicos de transporte fluvial com pouco transporte (Figura 9.8). 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 9.8. Depósitos aluvionares recentes areno-argilosos dispostos no canal do ribeirão dos 
Apertados. 
 
 

9.1.3 Sondagens de Solo 
 

9.1.3.1 Métodos  
 

Foi feita uma campanha de sondagens a trado para reconhecimento (NBR 

9.603). 

 

As sondagens a trado foram executadas com trado manual de 15 cm de 

diâmetro. A metodologia de execução das sondagens seguiu o padrão apresentado na NBR 

9.603. A denominação dos furos de sondagem seguiu o seguinte padrão: ST-01 (S: Sondagem, 

T: Trado, 01: Número da Sondagem). 

 

Cada furo de sondagem foi georreferenciado com receptor GPS Garmin Etrex 

Vista Hcx (Precisão 3 metros), com coordenadas no sistema métrico UTM (Universo Transverso 

de Mercator) com datum horizontal South América Datum 1969 – Brazil.  

 

 

a b 
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9.1.3.2 Resultados 
 

Para verificação de parte das características geológicas da área foi realizada 

uma campanha de sondagens a trado, segundo a NBR 9.603. As sondagens foram locadas em 

pontos estratégicos do terreno, considerando o lay out de ocupação do aterro, de modo a 

fornecer informações pedológicas, geológicas e hidrogeológicas, conforme a Figura 9.9. 

Os resultados dos trabalhos de sondagens a trado confirmaram a ausência de 

rocha sub-aflorante, ficando na sua porção superior apenas a cobertura de solo (latossolo), 

com médias iguais a superiores a 6,0 metros (limite de execução das sondagens). 

 

O número de sondagens realizadas foi determinado de forma a produzir uma 

malha com densidade de furos mínima de 1 sondagem para cada 10.000 m², como sugere a 

NBR 6.484/2001. Assim, executou-se 32 sondagens a trado, o que proporcionou um furo de 

sondagem a cada 7.000 m² aproximadamente. 

 

Outro parâmetro que norteou a escolha do número de sondagens a ser 

realizadas como maiores do que 30, número mínimo indicado para interpretações 

geoestatísticas. A Tabela 9.1 apresenta as características de cada furo de sondagem. 

 

Nenhum dos furos de sondagem apresentou a presença do freático nas 

profundidades perfuradas. 

 

No ANEXO N – PLANTA DE ESPESSURAS DO SOLO - ADA pode ser visto o mapa de 

isoprofundidades obtidas das sondagens de solo realizadas, mostrando que as espessuras de 

solo são predominantemente na faixa de 5 a 6,0 metros, tanto para as áreas previstas para os 

resíduos Classe I quanto o Classe II-A. 
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FIGURA 9.9. Locação de Sondagens à trado na área investigada para o empreendimento da ETRIP. Total de 32 sondagens. 
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TABELA 9.1. Características das sondagens a trado realizadas. 
 

Identificação do 
Furo Coord. X Coord. Y 

Profund. 
Sondada 

(m) 

Motivo de interrup. 
da perfuração Observação 

ST-01 492.401 7.407.496 6,00 Cota planej. - 

ST-02    492.351  
 

7.407.488 6,00 Cota planej. - 

ST-03 492.302 7.407.480 6,00 Cota planej. - 

ST-04 492.285 7.407.578 5,65 impenetrável - 

ST-05 492.335 7.407.587 5,45 impenetrável - 

ST-06 492.384 7.407.595 6,00 Cota planej. - 

ST-07 492.656 7.407.408 6,00 Cota planej. - 

ST-08 492.706 7.407.416 6,00 Cota planej. - 

ST-09 492.755 7.407.425 6,00 Cota planej. - 

ST-10 492.804 7.407.433 6,00 Cota planej. - 

ST-11 492.818 7.407.334 6,00 Cota planej. - 

ST-12 492.768 7.407.325 6,00 Cota planej. - 

ST-13 492.719 7.407.317 6,00 Cota planej. - 

ST-14 492.670 7.407.309 6,00 Cota planej. - 

ST-15 492.620 7.407.302 6,00 Cota planej. - 

ST-16 492.607 7.407.400 6,00 Cota planej. - 

ST-17 492.558 7.407.391 6,00 Cota planej. - 

ST-18 492.508 7.407.383 6,00 Cota planej. - 

ST-19 492.495 7.407.482 6,00 Cota planej. - 

ST-20 492.544 7.407.490 6,00 Cota planej. - 

ST-21 492.594 7.407.499 6,00 Cota planej. - 

ST-22 492.643 7.407.507 6,00 Cota planej. - 

ST-23 492.692 7.407.515 6,00 Cota planej. - 

ST-24 492.742 7.407.524 6,00 Cota planej. - 

ST-25 492.791 7.407.532 6,00 Cota planej. - 

ST-26 492.778 7.407.631 6,00 Cota planej. - 

ST-27 492.728 7.407.623 2,89 impenetrável Pedregulhos 

ST-28 492.679 7.407.615 4,60 impenetrável - 

ST-29 492.630 7.407.606 3,75 impenetrável - 

ST-30 492.580 7.407.598 3,20 impenetrável Pedregulhos 

ST-31 492.531 7.407.590 6,00 Cota planej. - 

ST-32 492.482 7.407.581 6,00 Cota planej. - 
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9.1.4 Hidrogeologia Local 
 

Os mecanismos de infiltração, percolação e descarga das águas pluviais nos 

litotipos-pedotipos presentes na área do empreendimento pode ser vista através do modelo 

hidrogeológico da Figura 9.10. A água pluvial, principalmente na parte mais alta e mais plana 

do relevo se infiltra no solo alcançado o topo da camada rochosa. Parte da água infiltra na 

Formação JKsg e outra parte escoa sobre o topo rochoso em direção ao corpo hídrico 

existente. 

 

A água infiltrada na área de recarga direta desta bacia de contribuição é 

descarregada nas calhas dos corpos hídricos existentes a jusante, hidrogeologicamente, em 

relação à área em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.10. Modelo Hidrogeológico para a litologia da área em estudo. 
 

 

Através de um bloco-diagrama identificou-se a provável bacia de contribuição 

subterrânea por meio da topografia existente, tomando esta como uma indicação da 

conformação do topo rochoso para a área. A topografia do terreno também foi utilizada para 

se estimar a potenciometria do aqüífero freático, conforme a Figura 9.11. 

 

 

 

 

Corpo Hídrico 
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           Linhas de Fluxo Subterrâneo 

 

FIGURA 9.11. Bloco-diagrama da área em estudo com indicação das linhas de fluxo do aqüífero freático. 

Área em estudo 
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9.1.4.1 Impactos Prováveis 
 

Considerando o potencial hídrico da região, bem como a natureza dos resíduos a 

serem depositados quando da operação do aterro em questão, optou-se por simular a 

infiltração no solo de um contaminante proveniente de um resíduo Classe I (NBR 10.004). 

 

Tendo em vista a grande quantidade de resíduo gerado com hidrocarbonetos, foi 

escolhido para modelagem de transporte e atenuação natural de contaminante o conjunto 

BTEX (Benzeno, Tolueno, Etil-Benzeno e Xileno). Para realização da modelagem lançou-se mão 

do software Bioscreen, versão 1.43. 

 

Este software utiliza a equação de Domenico para o transporte de 

hidrocarbonetos.  

 

9.1.4.2 Modelagem 
 

Quando do vazamento de um hidrocarboneto, ao atingir a lençol freático, o 

liquido percolado se divide em duas fases, uma denominada fase livre e outra denominada de 

fase dissolvida. 

 

A fase livre compreende os constituintes dos hidrocarbonetos com densidade 

menor do que a da água, e por isso sobrenadam no freático (LNAPL). Já a fase dissolvida se 

mistura ao aqüífero e é transportada e atenuada por ele. A Figura 9.12 exemplifica estes 

conceitos. 

 
 

FIGURA 9.12. Esquema de separação entre fase livre e fase dissolvida na contaminação do lençol 
freático por hidrocarbonetos. 
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A fase livre apresenta um deslocamento relativamente pequeno em relação ao 

foco do vazamento, permanecendo praticamente no mesmo local. 

 

Isto já não ocorre para a fase dissolvida. Para este propósito desenvolveram-se 

equações de modelagem dos diversos fenômenos envolvidos no transporte e atenuação natural 

de hidrocarbonetos. 

 

Um hidrocarboneto ao ser infiltrado no solo sofre processos de atenuação 

natural, nos quais podemos incluir advecção, dispersão, adsorção e o decaimento (tanto 

aeróbico quanto anaeróbico). Vale ressaltar que estes são os processos dominantes de 

biodegradação que os compostos de petróleo podem sofrer. 

 

Para modelagem do transporte e atenuação natural do contaminante, escolheu-

se dentre os BTEX’s o Benzeno, pelo fato dele apresentar o menor fator de retardação em 

relação aos outros contaminantes. Isto significa que ele será mais rapidamente transportado 

se comparado com os outros componentes do BTEX, assim atingindo maiores distâncias quando 

percolados no solo e freático. 

 

Os parâmetros considerados na modelagem do transporte e atenuação natural 

do benzeno no software Bioscreen foram: 

 

 Condutividade hidráulica; 

 Gradiente hidráulico; 

 Porosidade efetiva do solo; 

 Comprimento estimado da pluma; 

 Fator de retardação do contaminante; 

 Meia-vida do soluto; e 

 Geometria do vazamento 

 

A condutividade hidráulica pode ser expressa como a maior ou menor 

dificuldade que um fluido tem de percolar através de um meio poroso ou fraturado. Esta 

percolação por meio do meio poroso ou fraturado (aqui considerado como solo) é diretamente 

ligada à origem e processos intempéricos e pedogenéticos do solo, sendo inclusive variável em 

função da profundidade analisada e direção de fluxo (horizontal ou vertical).  
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Com o fito de simplificar as análises foi adotado um valor médio de 

condutividade horizontal de 10-5 cm/s, conforme sugestão de literatura técnica para argilas. 

 

O gradiente hidráulico, neste caso específico, diz respeito a declividade da 

superfície potenciométrica do freático. Como nenhum dos furos de sondagem atingiu o 

aqüífero freático, adotou-se um gradiente hidráulico considerando-se a declividade 

topográfica do terreno, a permeabilidade estimada (gradiente hidráulico e permeabilidade são 

inversamente proporcionais), bem como da experiência dos autores deste estudo, sendo de 

0,05 m/m. 

 

O parâmetro porosidade efetiva do solo se refere a porcentagem de volume 

total do maciço do solo que é capaz de armazenar e transportar a água subterrânea do 

aqüífero freático (poros interconectados). Este valor foi adotado como sugerido por Domenico 

& Schwartz (1990) de 0,1. 

 

O comprimento estimado da pluma de contaminantes foi estimado através da 

velocidade calculada de transporte de contaminantes e de um tempo de análise adotado (5 

anos e 10 anos). 

 

O fator de retardação do contaminante representa a razão de retardamento da 

velocidade de transporte do contaminante, se comparado com o fluxo da água do freático 

submetida somente ao gradiente hidráulico. Conforme já afirmado anteriormente, dentre os 

BTEX’s, o Benzeno é o contaminante que se movimenta mais rapidamente, em função de 

apresentar menor afinidade com a fração orgânica do carbono do solo (apróx. 38 L/kg, e 

Xileno, por exemplo, 240 L/kg). 

 

Com o objetivo de se maximizar os riscos, a favor da segurança ambiental, 

utilizou-se o fator de retardação igual a 1, ou seja, velocidade de transporte do contaminante 

igual a velocidade natural do fluxo de água subterrânea (livre de bombeamento). 

 

Meia vida do soluto representa o tempo necessário para o decaimento da 

concentração do contaminante dentro da pluma ao migrar dentro do aqüífero. Este valor está 

intimamente relacionado com a natureza do contaminante. O valor adotado de 0,30 anos foi o 
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sugerido por Corseiul ET AL (2001) para o Benzeno, e que também está dentro da faixa de 

valores típicos apontado por Howard ET AL (1991).  

 

A geometria do vazamento foi estimada considerando-se a área destinada à 

disposição dos resíduos perigosos, bem como a espessura mínima de solo não saturado (acima 

do nível do lençol freático) de 6,00 metros, já que nenhuma sondagem realizada detectou, 

naquela data, a presença do mesmo em profundidade menor do que esta. 

 

A modelagem do transporte deste contaminante estimou a geometria da pluma 

de contaminantes, bem como o decaimento na sua concentração (adotada inicialmente como 

10 mg/L) pelos mecanismos citados de atenuação natural por biodegradação. 

 

Simularam-se dois períodos de tempo específicos, a saber, 5 anos e 10 anos. Os 

resultados podem ser vistos nas Figuras 9.13 e 9.14. 
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FIGURA 9.13. Geometria e concentração da pluma de benzeno após 5 anos da infiltração. 
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FIGURA 9.14. Geometria e concentração da pluma de benzeno após 10 anos da infiltração. 
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Podemos observar que através dos processos de atenuação natural, a 

concentração após 5 anos e 10 anos ainda será moderada (entre 2 mg/L e 4 mg/L), 

considerando que seu valor máximo previsto pela resolução do CONAMA n. 396 de 2008 é de 5 

mg/L. 

 

Nota-se também que a distância que a pluma está sujeita a ser transportada 

chega, em 5 anos a 381 metros (1250 ft), e 696 metros (2250 ft) em 10 anos. 

 

Através da Figura 9.15 percebe-se que os processos de atenuação natural 

atingem, em 10 anos, o auge de sua eficiência, já que em apenas 152 metros ocorre um 

decaimento de metade da concentração inicial adotada (de 10 mg/L para 5 mg/L). 

 

 

 
 
FIGURA 9.15. Em detalhe, geometria e concentração da pluma de benzeno após 10 anos da infiltração. 

 

 

Este cenário não requereria uma remediação antes da pluma alcançar a calha 

do ribeirão dos Apertados, uma vez que a concentração em que o freático se encontraria de 

Foco da contaminação 
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benzeno está próxima dos valores máximos permitidos de acordo com a legislação ambiental 

pertinente vigente. 

 

A Figura 9.16 apresenta o avanço da pluma de contaminante em direção a calha 

do ribeirão dos Apertados. Calculou-se que seriam necessários 4,5 anos para que uma 

infiltração de BTEX no foco indicado alcance o citado ribeirão. 

 

9.1.4.3 Medidas de Monitoramento 
 

Em termos de monitoramento, propõe-se a instalação de poços de 

monitoramento, conforme indicado na Figura 9.17. 

 

A disposição dos poços de monitoramento foi planejada levando-se em conta a 

direção do fluxo potenciométrico do lençol freático, considerando sempre a montante as 

possíveis fontes de contaminação (células do aterro). 

 

Considerando que a natureza e conseqüentes características dos possíveis 

contaminantes são diversas, propõem-se a instalação de poços de monitoramento comuns bem 

como multi-níveis. 

 

Os poços de monitoramento multi-nível são propostos com o objetivo de se 

amostrar água do aqüífero freático com possível presença de fase livre (sobrenandante), e 

também de fase dissolvida. Os demais poços de monitoramento indicados são principalmente 

destinados à coleta de água com contaminantes diluídos no lençol freático. 

 

A Tabela 9.2 apresenta as especificações de cada poço de monitoramento 

propostos. A locação dos poços em relação ao lay out do aterro se encontra na Figura 9.17. 
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FIGURA 9.16. Geometria e concentração da pluma de benzeno após 4,5 anos da infiltração. 
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Todos os poços de monitoramento (com exceção do poço para coleta de fase 

livre do poço multi-nível) deverão ser perfurados ao menos até 2 metros de profundidade na 

rocha sã. 

 

Os parâmetros a serem monitorados com periodicidade de 6 meses são os 

constantes da Resolução 396 de 2008 do CONAMA, ou legislação mais atualizada e de vigência 

posterior a esta. 

 

TABELA 9.2. Locação dos poços de monitoramento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Coord. X Coord. Y Tipo 

PM-01 492.343 7.407.821 Comum 

PM-02 492.297 7.407.510 Multi-nível 

PM-03 492.284 7.407.451 Comum 

PM-04 492.382 7.407.407 Comum 

PM-05 492.510 7.407.344 Comum 

PM-06 492.619 7.407.349 Comum 

PM-07 492.600 7.407.267 Comum 

PM-08 492.744 7.407.253 Comum 

PM-09 492.857 7.407.245 Comum 

PM-10 492.832 7.407.378 Comum 

PM-11 492.864 7.407.476 Comum 

PM-12 492.849 7.407.586 Comum 

PM-13 492.665 7.407.864 Comum 
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FIGURA 9.17. Locação dos poços de monitoramento. 
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9.1.4.4 Considerações Finais 
 

Analisando-se as informações levantadas/produzidas com este estudo pode-se 

concluir o seguinte: 

 

A área em estudo se encontra sob os domínios da Formação Serra Geral; 

 

O aqüífero livre (freático) se encontrava, na data de execução das sondagens, 

com mais de 6,00 metros de profundidade; 

 

O modo de ocorrência de água subterrânea do aqüífero da região é de sistema 

fissural. 

 

A área em estudo se encontra em região com potencial hídrico possivelmente 

expressivo, tendo em vista o número de traços de falhamento e/ou fraturamento. 

 

Possíveis plumas de contaminantes existentes no lençol freático, caso não 

absorvidas pelo fraturamento do basalto da Formação Serra Geral, atingirão a calha do 

ribeirão dos Apertados. 

 

Para a simulação realizada de infiltração acidental de Benzeno com 

concentração inicial de 10 mg/L, a pluma levará aproximadamente 4,5 anos para atingir o 

corpo hídrico superficial, e sua concentração estará abaixo do valor limite estabelecido por 

legislação ambiental vigente. 

 

Sugere-se a instalação de 13 (treze) poços de monitoramento conforme 

indicados, incluindo um poço multinível, como programa de coleta e análise de água 

semestral, devendo os resultados ser comparados com a legislação ambiental vigente para 

água subterrânea.  
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9.2 Levantamento Geofísico 

 

Para os estudos de sondagem geofísica foi utilizado o método da 

eletrorresistividade. Este método emprega uma corrente elétrica artificial que é introduzida 

no terreno através de dois eletrodos (denominados de A e B), com objetivo de medir o 

potencial gerado em outros dois eletrodos (denominados M e N) nas proximidades do fluxo de 

corrente, permitindo assim calcular a resistividade real ou aparente em subsuperfície. O 

Levantamento Geofísico na íntegra encontra-se apresentado no ANEXO O – LEVANTAMENTO 

GEOFÍSICO. Na sequência são descritas alguns dados referentes ao levantamento geofísico 

realizado na área de estudo.  

 

A resistividade elétrica relaciona-se aos mecanismos de propagação de corrente 

elétrica nos materiais. Em geral, a propagação de corrente elétrica em solos e rochas se dá 

devido ao deslocamento de íons dissolvidos na água contida nos poros e fissuras, sendo 

afetada 

principalmente pela composição mineralógica, porosidade, teor em água e quantidade e 

natureza dos sais dissolvidos. Segundo Elis, 2004, estas condições é que possibilitam a 

aplicação da eletrorresistividade em estudos hidrogeológicos. 

 

O equipamento utilizado – RESISTIVÍMETRO, consiste, basicamente, de uma 

fonte 

controlada para emissão de corrente elétrica e medidores para a corrente e a diferença de 

potencial gerada . A potência da fonte aqui utilizada foi de 150 Watts. 

 

Existem duas técnicas básicas para aplicação do método, aquela destinada a 

exploração horizontal/lateral, o Caminhamento Elétrico - CE e outra, destinada a investigação 

vertical, a Sondagem Geofísica Elétrica – SEV. A análise e interpretação dos resultados foram 

feitas com auxílio dos softwares RES 2D INV (Caminhamentos Elétricos) e IX1D v.2 (Sondagens 

Elétricas Verticais). 

 

9.2.1 Caminhamento Elétrico – CE 
 

A técnica do Caminhamento Elétrico, ao contrário da SEV, tem como objetivo a 
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investigação horizontal a uma ou várias profundidades aproximadamente constantes com 

medidas efetuadas ao longo dos perfis. Isso é obtido fixando-se um espaçamento de eletrodos 

e caminhando-se com os mesmos ao longo de perfis efetuando as medidas de resistividade 

aparente – Arranjo dipolo – dipolo. Tem por objetivo a definição das variações laterais da 

resistividade em subsuperfície, encontrando grande aplicação no mapeamento de contatos 

geológicos, identificação de zonas de falhas e fraturas (Figura 9.18). 

 

Segundo Gallas (2000), a grande vantagem da utilização deste arranjo é o fato 

de se tratar de um arranjo simétrico, sendo mais fácil a interpretação de uma pseudo-seção, 

principalmente para se determinar com segurança a posição de uma anomalia. Os dados 

sofrem, o que se chama de inversão geofísica, e são interpretados, neste trabalho, pelo do 

software RES 2D INV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.18. Técnica de caminhamento elétrico, arranjo dipolo-dipolo. 
Fonte: Braga (1999). 

 

9.2.2 Sondagem Elétrica Vertical – SEV 
 

Esta técnica é aplicada quando se deseja uma informação pontual com 

observação da variação vertical da resistividade. O arranjo de campo escolhido é o 

denominado 
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Schlumberger (por ser o mais utilizado/recomendado na literatura) onde os eletrodos de 

corrente são regular e simetricamente expandidos com relação ao ponto investigado. Os 

valores de resistividade aparente são calculados fornecendo a curva de resistividade aparente, 

a qual é interpretada quantitativamente, através da inversão e do software IX1D v.2. Os 

resultados possibilitam a associação das camadas geoelétricas à estratos geológicos – variação 

do perfil litológico (Figura 9.19). 

FIGURA 9.19. Técnica de sondagem elétrica vertical, arranjo schlumberger. 
Fonte: Braga (1999). 

 

 

9.2.3 Estudos Geoelétricos 
 

Foram realizados estudos geoelétricos de Caminhamento Elétrico e Sondagem 

Elétrica Vertical com a finalidade principal de determinar as camadas de cobertura, presença 

de blocos, posição da rocha e o nível do lençol freático. 

 

Desta forma os CEs e a SEV foram plotados de modo a cobrirem a área do 

terreno. Foram 1740m lineares de Caminhamentos Elétricos (distribuídos em 3 CEs) e 03 

Sondagns Elétricas Verticais (AB máximo de 200m). 
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9.2.3.1 Caminhamento Elétrico – CE 
 

Os Caminhamentos Elétricos, CE 01, CE 02 e CE 03 foram realizados em sentido 

diagonal dentro da área de estudo na direção NW / SE, de acordo com a solicitação da 

contratante. 

 

Os Caminhamentos tiveram arranjo dipolo-dipolo, espaçamento de 20m com seis 

níveis de investigação. 

As interpretações dos Caminhamentos Elétricos foram realizadas com auxílio do 

software RES 2D INV e, na área em estudo, partiu de um modelo a priori, evoluindo-se para 

modelos de trabalho e modelos finais. 

 

As seções interpretadas dos CEs 01, 02 e 03 indicaram uma camada de cobertura 

argilosa com alguns blocos e matacões dispersos nesta massa de solo. Para a camada de 

cobertura, em parte saturada, esta sendo sugerida com valores de resistividade abaixo dos 300 

ohm.m e para a rocha consolidada acima dos 400 ohm.m. Valores de resistividade entre estes 

valores correspondem ao material alterado de rocha. 

 

As imagens também indicaram que o substrato rochoso tem forma ondulada, 

provavelmente devido a estruturas geológicas do tipo fratura. Também Estas estruturas são 

observadas nas imagens pela queda dos valores de resistividade. 

 

No CE 01 estas estruturas foram observadas nos 400 e nos 560m, no CE 02 nos 

200 e nos 560m e no CE 03 nos 280 e nos 420m. Estas estruturas foram definidas utilizando-se 

de critérios geofísicos, devendo ser alvo de confirmação por estudos geológicos específicos. 

 

9.2.3.2 Sondagem Elétrica Vertical – SEV 
 

Foram realizadas três (03) Sondagens Elétricas Verticais com a finalidade de 

calibrarmos nossos resultados dos caminhamentos geoelétricos em termos das espessuras dos 

materiais, a presença do lençol freático e a posição da rocha consolidada. O arranjo de 

eletrodos utilizados foi o Schlumberger com AB máximo de 200m. 
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A sondagem elétrica vertical foi distribuída de acordo com a solicitação do 

contratante, levando-se em consideração a abrangência da área e dados dos Caminhamentos 

Elétricos – CEs. 

 

Os resultados da SEV mostraram uma heterogeneidade nos modelos geoelétricos 

obtidos, sobretudo em relação as camadas mais superficiais. A estes materiais se 

convencionou chamar de cobertura superfvicial e solo de alteração. A zona saturada ficou bem 

definida com o decaimento gradativo da curva de resistividade. A rocha consolidada, indicada 

pela ascensão da curva de resistividade, também foi definida nas sondagens. 

 

As interpretações das Sondagens Elétricas Verticais foram feitas com auxílio do 

software IX 1D e, na área em estudo, partiu de um modelo a priori, evoluindo-se para modelos 

de trabalho e modelos finais. Com base nos procedimentos de interpretação, o modelo de três 

estratos foi o que melhor se ajustou as curvas, possuindo a seguinte seqüência geoelétrica: 

 

 Primeira Camada Cg1 – resistente, correspondendo ao solo superficial com 

composição argilosa + matéria orgânica + eventual material rochoso (blocos 

e seixos). 

 Segunda Camada Cg2 – pouco resistente, correspondendo ao solo de 

alteração. Podendo estar saturada. 

 Terceira Camada Cg3 – resistente constituída por rocha basáltica da 

Formação Serra Geral. 

 

Os detalhamentos das sondagens estão apresentados nas Figuras 9.20 a 9.27. 
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FIGURA 9.20. Localização dos pontos de sondagens para o levantamento geofísico realizados na área a 
ser implantada a CTR ETRIP. 
Fonte: TECGEO - Tecnologia em Sondagem Geofísica. 
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FIG
URA 9.21. Secção de Resistividade – Imagem Elétrica/CE01. 
Fonte: TECGEO - Tecnologia em Sondagem Geofísica. 
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FIGURA 9.22. Secção de Resistividade – Imagem Elétrica/CE02. 
Fonte: TECGEO - Tecnologia em Sondagem Geofísica. 



 

 

37 

 

FIGURA 9.23. Secção de Resistividade – Imagem Elétrica/CE03. 
Fonte: TECGEO - Tecnologia em Sondagem Geofísica. 
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FIGURA 9.24. Sondagem Elétrica Vertical – SEV 01. 
Fonte: TECGEO - Tecnologia em Sondagem Geofísica. 
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FIGURA 9.25. Sondagem Elétrica Vertical – SEV 02. 
Fonte: TECGEO - Tecnologia em Sondagem Geofísica. 
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FIGURA 9.26. Sondagem Elétrica Vertical – SEV 03. 
Fonte: TECGEO - Tecnologia em Sondagem Geofísica. 
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FIGURA 9.27. Fotos dos trabalhos de campo para o Levantamento Geofísico. 
Fonte: TECGEO - Tecnologia em Sondagem Geofísica. 
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9.2.4 Considerações Finais 
 

A área estudada está inserida em um ambiente de encosta sob o contexto 

geológico das rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, composta por basaltos 

predominantemente. Possui um manto de alteração que pode chegar a 15m, possuindo 

composição argilosa e alguns blocos de rocha rolados pela atividade intempérica e 

evidentemente a ação da gravidade. 

 

Os imageamentos elétricos 2D (obtidos através dos Caminhamentos Elétricos) 

permitiram definir as camadas de cobertura, a presença de blocos de rocha, a posição rocha 

consolidada e o nível do lençol freático. A porção de cobertura está sendo sugerida com 

valores de resistividade abaixo dos 300 ohm.m e para a rocha consolidada acima dos 400 

ohm.m. As imagens também indicaram que o substrato rochoso tem forma ondulada, 

provavelmente devido a estruturas geológicas do tipo fratura. Também se pode inferir, pelas 

quebras nas imagens a presença das estruturas geológicas (sujeita a confirmação por estudos 

geológicos). 

 

Os resultados da SEV mostraram uma heterogeneidade nos modelos geoelétricos 

obtidos, sobretudo em relação às camadas mais superficiais. A estes materiais se 

convencionou chamar de cobertura superficial e solo de alteração na interpretação 

geoelétrica. A zona saturada ficou bem definida com o decaimento gradativo da curva de 

resistividade. A rocha consolidada, indicada pela ascensão da curva de resistividade, também 

foi definida nas sondagens. 

 

Desta forma o método aplicado da eletrorresistividade aliado aos conhecimentos 

geológico-geotécnicos se mostrou eficiente na sua finalidade (definir as camadas de 

cobertura, presença de blocos e matacões, a profundidade do substrato rochoso como também 

a presença de estruturas geológicas e o nível do lençol freático). 
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9.3 Aspectos Pedológicos e Geomorfológicos 

 

A bacia do Ribeirão dos Apertados, inserida no município de Londrina está 

localizada geomorfologicamente no Terceiro Planalto paranaense. Esse planalto é formado por 

relevos com altitudes que variam de 1100m a 1250m nas escarpas da serra da Boa Esperança e 

declinam em direção ao rio Paranapanema ao norte, chegando a aproximadamente 300 m de 

altitude, e a oeste, em direção ao rio Paraná, variando entre 220 m e 300 m. 

 

De modo geral, portanto, o relevo é caracterizado por extensos platôs, com 

topos aplainados, levemente convexos via de regra, nos divisores das principais bacias 

hidrográficas como a do Paranapanema, Ivaí, Piquiri, Iguaçu. Nas áreas onde a rede de 

drenagem é mais densa aparecem colinas médias e curtas, com declividades mais acentuadas, 

que geralmente ocorrem próximo às nascentes dos principais afluentes e sub-afluentes. 

 

As rochas eruptivas e as sedimentares associadas às formas do relevo e ao 

clima, são as principais responsáveis pela ocorrência de vários tipos de solos. Os extensos 

interflúvios dos rios Tibagi, Ivaí, Piquiri, Iguaçu e seus principais afluentes dão origem a 

relevos de topos aplainados, permitindo o desenvolvimento de solos espessos, em geral 

superiores a 250 cm. A partir desses interflúvios, em direção aos canais de drenagem, o 

comprimento das vertentes e suas declividades dão origem a solos com espessuras variadas. 

 

Desta maneira, o substrato geológico, as formas das vertentes e a circulação da 

água da chuva que se infiltra no solo originam várias seqüências de solos ao longo das 

vertentes, todas com características morfológicas, físicas e químicas bem definidas e 

relacionadas com as condições físicas locais e regionais. 

 

Portanto, a diversidade de solos dessa unidade reflete, principalmente, as 

variações da litologia, relevo e clima. Nakashima & Nóbrega (2003) elaboraram um mapa 

esquemático dos solos que ocorrem nos diversos compartimentos desse planalto (Figura 9.28). 

Sobre as rochas vulcânicas identificaram as seguintes seqüências: 

 

Na porção norte e centro-norte de se encontra a seqüência Latossolos 

Vermelhos argilosos, do topo até a média vertente, e de Nitossolos Vermelhos argilosos, da 

média até ao sopé da encosta. 
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FIGURA 9.28. Mapa esquemático de solos do Terceiro Planalto Paranaense. 
Fonte: Nakashima e Nóbrega 2003. 

 

 

No centro-sul e sul, nas porções mais elevadas do planalto, as seqüências são 

constituídas principalmente por Latossolos Brunos, argilosos, passando para solos rasos, como 

os Cambissolos e Chernossolos, na média e baixa vertente;  

 

No setor oeste e sudoeste voltam a aparecer as seqüências Latossolo Vermelho 

argiloso - Nitossolo Vermelho.  

 

Na área de ocorrência da Formação Serra Geral, setores norte e sudoeste do 

Terceiro Planalto, dominam seqüências constituídas por Latossolos Vermelhos e Nitossolos, 

com textura argilosa. 

 

Mais especificamente, o município de Londrina está localizado no Planalto de 

Apucarana, correspondendo a porção Norte do terceiro planalto que abrange toda a rede de 

drenagem da margem esquerda do rio Tibagi, a bacia do rio Pirapó e pequenos afluentes do rio 

ETRIP 
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Paranapanema. As áreas mais elevadas, localizadas próximas a serra do Cadeado, têm altitude 

de aproximadamente 1000 m, decrescendo em direção aos rios Paranapanema e Paraná. A 

cidade de Faxinal está a 800 m de altitude, Apucarana a 825 m, Londrina a 610 m, Maringá a 

560m, Diamante do Norte, próxima ao rio Paranapanema, a 360 m e Porto Rico, na margem 

esquerda do rio Paraná, a 311 m. 

 

Nessa região os basaltos da formação Serra Geral encontram-se aflorantes 

gerando conjuntos de solos com características morfológicas, químicas, físicas e mineralógicas 

bem típicas destes litotipos. 

 

Assim, nas áreas das rochas basálticas, onde o relevo é suavemente ondulado 

predominam o Latossolo Vermelho, textura argilosa, nos topos e alta vertentes; a partir daí 

em direção a jusante, aparecem os Nitossolos Vermelhos, nas médias e baixas vertentes. 

 

Nas áreas de colinas curtas e arredondadas, onde as vertentes apresentam 

maior declividade, ocorre geralmente o Nitossolo Vermelho nos topos e médias vertentes e o 

Neossolo Litólico nas baixas vertentes. Em certas vertentes de maior declividade, o Neossolo 

Litólico predomina do topo até a baixa vertente, enquanto que no sopé pode ocorrer o 

Nitossolo. Neste caso, estes solos foram desenvolvidos em materiais transportados e 

depositados naqueles locais, formando os colúvios. 

 

O Latossolo Vermelho textura argilosa, desse compartimento geomorfológico, 

apresenta seqüência de horizontes A-Bw-C, coloração uniforme ao longo do perfil, geralmente 

bruno-avermelhado-escura nos horizontes A e vermelho-escura no horizonte B. São solos 

bastante permeáveis com teor de ferro geralmente superior a 18% e teores de argila elevados. 

 

Os Nitossolos Vermelhos apresentam seqüência de horizontes A-B nítico-C, 

coloração vermelho-escuro-acinzentada ou bruno-avermelhada no horizonte A e avermelhado-

escura no horizonte B nítico. Às vezes, pode ocorrer abaixo do horizonte Bnítico um horizonte 

Bw. São argilosos com horizonte B apresentando teores superiores a 70%. 

 

De acordo com o mapa de solos do Estado do Paraná (IAPAR/EMBRAPA 2008), 

folhas 1:250.000) verifica-se que o entorno mais próximo da cidade de Londrina (Figura 9.29) é 

ocupado por LATOSSOLO VERMELHO eutroférrico (LVef3) e NITOSSOLO VERMELHO eutroférrico 
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(NVef3), ambos solos de textura argilosa numa relação de interdigitação. Nas porções 

nordeste, leste e sul aparecem manchas de NEOSSOLO REGOLÍTICO eutrófico (RRe10) 

relacionados a relevo montanhoso, forte ondulado e ondulado, todos com textura argilosa. 

 

Sendo assim, ao longo da rodovia PR-218, entre Londrina e o distrito de 

Maravilha, há variações entre os solos LV e NV, todos argilosos e de colorações avermelhadas.  

 

Na sub-bacia do ribeirão dos Apertados LATOSSOLO VERMELHO eutroférrico 

(LVef13) e, em menor proporção, o NEOSSOLOS REGOLÍTICOS (RRe10). A AII é, portanto, 

dominada por solos argilosos a muito argilosos, onde ficam as nascentes dos cursos de água 

que formam a sub-bacia. 
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FIGURA 9.29. Mapa pedológico do entorno da cidade de Londrina. 
Fonte: Extraído da Carta de solos do estado do Paraná, escala 1:250.000 (IAPAR/EMBRAPA 2008), Folha SF- 

ETRIP 
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9.4 Hidrografia AII 

 

9.4.1 Introdução 
 

Para geógrafos como Chritofoletti (1980), Guerra (1998) e Cunha (1998) que 

trabalham utilizando como base territorial as bacias hidrográficas, o conceito de Bacia 

hidrográfica resumidamente seria um área ou porção de terras drenadas por um rio principal e 

seus afluentes. 

 

A utilização de uma delimitação territorial pertencente a uma unidade de bacia 

hidrográfica permite que o planejamento esteja adequado tanto as questões sociais quanto 

ambientais referente aos recursos naturais pertencentes a esta bacia, pois a proposta parte de 

uma caracterização do uso e ocupação deste solo. 

 

Partindo então do conceito acima descrito entende-se que a gestão de uma 

bacia hidrográfica proporciona resultados positivos não apenas para a unidade a princípio 

delimitada, mais também para os demais cursos d’água a jusante e suas respectivas Bacias 

Hidrográficas. 

 

A manutenção deste sistema através de projetos ambientais e regularização de 

empreendimentos a serem instalados através da utilização de estudos ambientais como 

condicionantes para licenciamentos funcionam como um instrumento de gestão ambiental. 

 

9.4.2 Metodologia de análise 
 

Para uma análise adequada das condições atuais da Sub-bacia do Ribeirão dos 

Apertados seria necessário um levantamento técnico em campo por toda extensão de sua 

drenagem principal e de seus afluentes. 

 

Considerando que o objetivo principal deste levantamento prévio é a 

caracterização das condições hidrográficas atuais das possíveis áreas de influência do 

empreendimento (AII, AID e ADA) optou-se pela análise teórica e subjetiva da Área de 

Influência Indireta com base em cartas de uso do solo já disponíveis em sites de órgão públicos 

oficiais do Paraná, como do IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
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Social) e da SUDERHSA (Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental) além de pesquisas publicadas através de artigos. 

 

Para a Área de Influência Direta, o diagnóstico abordará dados obtidos em 

levantamento de campo feitos na área do futuro aterro. Entende-se que no caso de futuros 

impactos causados pelo empreendimento, a atenção principal deverá ser nada pelo ponto de 

impacto principal que corresponderá a drenagem de fundo de vale do terreno, podendo-se 

estender a jusante do aterro, daí a importância de levantamento mais específicos nesta área. 

 

9.4.3 Delimitação da área de influência 
 

A área de influência indireta delimitada para este estudo hidrográfico para 

instalação do empreendimento ETRIP no município de Londrina corresponde à porção do baixo 

curso do Ribeirão dos Apertados a partir das coordenadas 23º26’41”S/51º04’34”O e 

23º26’47”S/51º04’12”O que limita o terreno da futura CTR pela sua porção oeste até a 

confluência com o Rio Tibagi (ANEXO P – SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DOS 

APERTADOS). 

 

9.4.3.1 Localização geográfica 
 

O Ribeirão dos Apertados tem suas nascentes localizadas no município de 

Arapongas cerca de 40 Km da área da futura CTR, percorre uma distância sentido oeste-leste 

de aproximadamente 65 Km até sua confluência com o Rio Tibagi, a aproximadamente 400m 

de altitude. 

 

De acordo com levantamentos técnicos de Machado (2003) a área 

correspondente a sub-bacia do Ribeirão dos Apertados encontra-se entre as coordenas de 

latitude 23º22’58’’ e 23º22’27’’S e longitudes 50º49’43’’ e 51º25’23’’W, no Terceiro Planalto 

Paranaense, Planalto de Londrina (ANEXO P – SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DOS 

APERTADOS). 
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9.4.3.2 Características Físicas e Morfológicas 
 

A sub-bacia do Ribeirão dos Apertados tem uma área de aproximadamente 330 

Km2 (FÁVARO, 2003), suas nascentes afloram no município de Arapongas. Sua nascente 

principal é formada pelo Córrego do Arlindo e pelo Córrego Damasco, ambos com nascentes na 

área urbana de Arapongas a 740 m de altitude. 

 

Ainda no município de Arapongas recebe afluentes de grande importância 

devido sua extensão total e por na maioria das vezes serem formados por subafluentes como é 

o caso do Córrego Ribeirão do Frauxo, margem direita e do Água do Limoeiro, na sua margem 

esquerda. 

 

Quanto a sua morfologia, de acordo com Machado (2003) a estruturação da rede 

de drenagem indica uma organização de forma dentrítica, características da formação 

geológica do terceiro planalto. 

 

 

9.4.3.3 Uso do solo e Vegetação ciliar 
 

Já é de conhecimento que boa parte da cobertura vegetal natural existente no 

Estado do Paraná foi desmatada. Da área total do território paranaense, 19.972.637,20 ha, 

apenas 2.100.413,43ha corresponde à área de cobertura vegetal remanescente, portanto, 

apenas 10,52% da área total do estado (Quadro 9.1) (IPARDES, 2002). 

 

QUADRO 9.1. Cobertura e unidades de conservação, uso agrícola irregular na Bacia Hidrográfica do Rio 
Tibagi. 

Fonte: Indicadores Ambientais, IPARDES, 2010. 

Bacia 

Hidroráfica 

do Rio 

Tibagi 

Percentual de 

cobertura florestal 

remanescente 

2009 

Percentual da área 

da bacia protegido 

por UC's 2009 

Percentual de 

remanescentes 

vegetais 

protegidos por UC's 

de proteção 

integral 2009 

Uso Agrícola 

inadequado (% da 

área da bacia 2007 

Alto Tibagi 6,86 16,69 67,92 16,74 

Baixo Tibagi 5,72 0,28 4,83 13,52 
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Quanto à vegetação ciliar que corresponde a vegetação localizada no entorno 

dos rios e córregos, boa parte também se encontra deteriorada. Esta vegetação é de suma 

importância para a conservação da qualidade das águas, como também para a conservação do 

fluxo natural das drenagens. 

 

De acordo com dados do IPARDES (2009) na área que corresponde ao baixo 

Tibagi, e onde esta inserida a sub-bacia do Ribeirão dos Apertados, apenas 5,72% 

correspondem ao percentual de cobertura florestal e 0,28% ao percentual da área da bacia 

protegido por unidades de conservação. 

 

No que diz respeito ao tipo de uso e ocupação do solo, como dito 

anteriormente, boa parte da porção correspondente a sub-bacia do Ribeirão dos Apertados é 

volta para agricultura intensiva ou de uso misto (Figura 9.30): 

 

De São Jerônimo da Serra á Foz do Rio Tibagi no Rio 
Paranapanema, predomina o uso diversificado e parcelas 
agrícolas pequenas ou médias. Pastagem expressiva, cultura 
temporária, e a oeste do Rio Tibagi há presença de pequenas 
áreas com matas secundárias e também um fragmento de mata 
nativa como a Mata dos Godoy [...] (MACHADO, 2003). 

 

Neste mesmo levantamento técnico feito por Machado (2003) constatou-se em 

praticamente toda extensão da Sub-bacia o uso intensivo de mecanização agrícola através do 

uso de tratores, plantadeiras e colheitadeiras o que acaba causando compactação do solo, 

dificulta o crescimento das raízes de plantas, além de dificultar a infiltração da água no solo e 

aumentar o escoamento superficial e o carregamento de sedimentos. 
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FIGURA 9.30. Uso do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi. Destaque para localização da Sub-Bacia 
do Ribeirão dos Apertados. 
Fonte: SUDERHSA, 2010. Adaptado por CMB Consultoria Ltda. 
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9.4.4 Considerações Finais 
 

Com base no levantamento teórico disponível e com base nas cartas de uso do 

solo disponibilizadas no site do IPARDES e da SUDERHSA, seguem prognóstico das condições 

atuais da Sub-bacia do Ribeirão dos Apertados: 

 Nascentes localizadas na área urbana; 

 

 Maior porcentagem de área de uso do solo voltado para agricultura 

extensiva; 

 

 Baixa conservação das áreas de mata ciliar; 

 

Para uma delimitação real das condições atuais de toda extensão do Ribeirão 

dos Apertados, se faz necessário um exaustivo levantamento de campo. Entretanto, através de 

pesquisas e estudos já publicados podem-se delimitar alguns possíveis impactos provenientes 

das condições atuais de uso e ocupação do solo, dentre eles destacam-se: 

 

 Contaminação de nascentes por resíduos sólidos ou líquidos dentre outros 

contaminantes provenientes de atividades na área urbana; 

 

 Compactação do solo pelo uso de mecanização nas atividades agrícolas, o 

que diminui a infiltração das águas das chuvas nos solos e aumenta o 

escoamento superficial o que pode acarretar em assoreamento no caso de 

grandes quantidades de sedimentos transportados; 

 

 Contaminação da água pela utilização de agroquímicos para o cultivo 

agrícola; 

 

 Assoreamento causando pela não conservação das matas ciliares. 
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9.5 Hidrografia Local 

 
As preocupações da sociedade com problemas ligados ao uso e ao manejo das 

águas levaram a debates e inovações nas últimas décadas. Expressões como gerenciamento de 

recursos hídricos, gestão de águas e uso racional das águas passaram a fazer parte do dia-a-dia 

das pessoas e dos meios de telecomunicações. Todavia, a maneira de abordá-las, de entendê-

las e principalmente, de praticá-las varia de pessoa para pessoa e, mesmo, de técnico para 

técnico. Apesar das diferenças de entendimento, há algo novo nascendo na sociedade: a 

aceitação de que devemos mudar a maneira de tratar nossos recursos hídricos, conservando-os 

para nosso futuro e para as futuras gerações. 

 

O aumento populacional e suas conseqüências têm acelerado o acréscimo da 

demanda de água, conduzindo a um risco crescente das disponibilidades naturais não serem 

suficientes para o suprimento das necessidades dos vários usos potenciais, em diversas 

regiões. 

 

A crescente demanda de água e a multiplicidade de seu uso têm provocado, em 

grande parte, crises de escassez e conflitos de interesse, competição institucional, 

perturbações sociais e ate obstáculos ao crescimento econômico e à preservação ambiental, 

resultando a necessidade de gerenciamento destes recursos hídricos , sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos. 

 

A inclusão dos aspectos ambientais nos planos de gestão de bacias hidrográficas 

é recente. Os planos elaborados preocupavam-se muito mais com os aspectos quantitativos do 

que com os de qualidade da água. Com o agravamento dos problemas ambientais, os aspectos 

qualitativos passaram a integrar os programas de gerenciamento de bacias hidrográficas. 

 

O objetivo deste estudo ambiental é verificar a situação atual do corpo hídrico, 

utilizando para isto informações referentes à análise de água realizada no ribeirão dos 

Apertados. 
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9.5.1 Metodologia 
 

9.5.1.1 Caracterização da área de estudo 
 

Os principais cursos hídricos que atravessam o município de Londrina já nascem 

comprometidos em termos de qualidade ambiental segundo o Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Londrina (2008-2009), pois nascem em áreas urbanas, sendo: 

 

 em Londrina: os ribeirões Lindóia e Cambé; 

 em Cambé: os ribeirões Esperança e São Domingos; 

 em Arapongas: os ribeirões Três Bocas e Apertados; 

 em Apucarana: o ribeirão do Cerne e o rio Raposa; 

 em Califórnia: o rio Taquara; 

 em Marilândia do Sul: o córrego Saltinho. 

 

A área urbana da sede do município é cortada no sentido oeste-leste, 

preferencialmente, por diversas bacias e sub-bacias que imprimem a organização dos espaços 

em seus entornos, sendo que de norte para sul têm-se em maior relevância: Ribeirão 

Jacutinga, Ribeirão Lindóia, Ribeirão Limoeiro, Ribeirão Cambé (que formam os quatro lagos 

Igapó), Ribeirão Cafezal e Ribeirão Três Bocas. Estes corpos d’água têm em comum, certo 

comprometimento da qualidade de suas águas, uma vez que praticamente todos têm suas 

nascentes em áreas urbanas e seus cursos, além do escoamento superficial, recebem 

lançamentos de águas pluviais e poluição difusa das ruas, além de efluentes líquidos 

domésticos, comerciais e industriais. 

 

Transformados em locais de lançamento não só de resíduos líquidos, mas 

também de sólidos (domésticos, industriais, construção civil etc.), os fundos de vales também 

tem sua características morfogenéticas alteradas, por aterros de toda natureza, resultado do 

intenso processo de urbanização, além de invasão e assentamento nestas áreas de população 

desabrigada. Outro grave problema são as atividades agrícolas desenvolvidas em áreas 

inadequadas do ponto de vista da inclinação das vertentes, da conformação e composição do 

relevo ou avançando dentro dos corpos hídricos (PMSB, 2010). 
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Os principais afluentes da Bacia Hidrográfica do rio Tibagi na margem esquerda 

são: rio Taquara, ribeirão dos Apertados e ribeirão Três Bocas e na margem direita os maiores 

contribuintes são: rio Iapó, rio São Jerônimo e rio Congonhas, conforme descrito pelo Comitê 

de bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Tibagi. 

 

Os resquícios da formação vegetal natural que dominou por sobre a região são 

pontuais, sendo que podem ser encontrados, de forma mais representativa, na porção centro-

sul do município – da bacia do ribeirão dos Apertados para sul. A Mata dos Godoy (Reserva 

Florestal Estadual), localizada entre os Distritos do Espírito Santo e São Luiz, e as matas 

pertencentes à Reserva Indígena do Apucaraninha, localizada a sudeste do município, se 

constituem nos principais testemunhos da vegetação natural da área. 

 

Outras formações florestais de menor porte e distribuídas dentro de 

propriedades particulares podem ser citadas, tais como: Mata do Ceara (Fazenda Nossa 

Senhora de Fátima), Mata dos Tigres, Mata Mortari, Mata Jaboticabal, Mata Jaime Canet, Mata 

do Barão, Mata da fazenda Guairacá, Mata de Ivo Leão, Mata do Rebojo etc. Estas formações 

florestais encontradas no âmbito do município carecem, todavia, de catalogação e 

cadastramento. 

 

A cobertura florestal encontra-se bastante reduzida em Londrina, porém, 

comparado a outros municípios a situação é relativamente boa. Ocupa uma área equivalente a 

11,99% do total do território municipal. As superfícies com cobertura florestal apresentam-se 

com alguma expressão na região sul do município principalmente nas sub-bacias do Apertados 

e do Apucaraninha. 

 

A área de influência direta (AID) foi definida como um raio de 500 m da área 

onde será implantado o empreendimento, que se localiza na Fazenda São José IIA – Lote 2A 

com acesso através da Rodovia João Alves da Rocha Loures (Estrada Distrito de Maravilha), no 

município de Londrina/PR. 
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9.5.1.2 Amostragem 
 

Foram realizadas 02 (duas) coletas de amostras de água do ribeirão dos 

Apertados. A primeira amostra foi coletada em Outubro/2009 a jusante do local a ser 

implantado o empreendimento CTR/ETRIP com o intuito principal de verificar a qualidade da 

água. Não foi realizada coleta de água a montante do empreendimento porque a ocupação 

local da área é essencialmente agrícola e pastoril, não havendo alteração em seu uso e 

ocupação do solo. A segunda amostragem foi realizada em Maio/2011 a 50 m a montante e a 

50 m a jusante da área do empreendimento. A Figura 9.31 apresenta o detalhamento do uso e 

ocupação do solo próximo à área onde será implantado o empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.31. Vista geral da área a ser implantado o empreendimento. Destaque para o ribeirão dos 
Apertados. 
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Segundo o Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Tibagi, a atividade 

econômica principal é a agropecuária. Na metade sul da bacia as culturas (soja, milho, feijão 

e trigo) ocupam uma área igual à de pastagens, havendo ainda áreas com reflorestamento. Na 

metade norte, região da terra roxa, a agricultura é mais intensiva (soja milho, trigo e café), 

com pastagens ocupando apenas 14% da área. 

 

As amostras foram obtidas na superfície do ribeirão dos Apertados a uma 

profundidade máxima de 30 cm no meio do curso d’água. As amostras foram armazenadas em 

frascos apropriados, previamente esterilizados e acondicionadas em caixas isotérmicas com 

gelo e, posteriormente, encaminhadas ao laboratório Analytical Solutions Ltda onde 

permaneceu sob refrigeração até o momento das análises (Figura 9.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.32. (a) Em detalhe a realização da coleta de água do ribeirão dos Apertados. (b) Visão geral 
do local de coleta da amostra de água. 

 

 

Os parâmetros analisados foram definidos com base nas Resoluções CONAMA nº 

357/ 2005: 

 

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

A classificação do corpo de água foi definida com base no Art. 3o e 4o e 14 o - 

CONAMA 357/2005 e do CBH do Rio Tibagi: 
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Art.3º As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são 

classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos 

preponderantes, em treze classes de qualidade. 

... 
Art. 4º As águas doces são classificadas em: 

... 
III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 
mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato 
direto; e 
e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

... 

Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e 

padrões: 

I - condições de qualidade de água: 

a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua 

ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, 

comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou 

outro método cientificamente reconhecido. 

b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente 

ausentes; 

c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 

e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 

f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato 

primário deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de 

balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os 

demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 

amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência 

bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 

coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente; 
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h) DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L O2; 

i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; 

j) turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT); 

l) cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; e 

m) pH: 6,0 a 9,0. 

II - Padrões de qualidade de água: 

 

Art 15. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da 

classe 1 previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte: 

I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes 

antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, 

sedimentação e filtração convencionais; 

II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário 

deverá ser obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os demais 

usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) 

amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência 

bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 

coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente; 

III - cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; 

IV - turbidez: até 100 UNT; 

V - DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2; 

VI - OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2; 

VII - clorofila a: até 30 μg/L; 

VIII - densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm3/L; e, 

IX - fósforo total: 

a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e, 

b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência 

entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico. 

 

Segundo a CBH do Rio Tibagi, todos os rios da bacia foram enquadrados na 

Classe 2, com algumas exceções. Nestas exceções não se enquadram o ribeirão dos Apertados 

no local a ser implantado o empreendimento. 
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Os resultados das análises dos parâmetros definidos de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 357/2005 para o empreendimento encontram-se apresentados na Tabela 9.3 e 

Tabela 9.4. O certificado de ensaio – Projeto AS 13049CS emitido em 09/12/2009 e Projeto AS 

16823 emitido em 27/06/2011 realizadas pelo Laboratório Analytical Solutions Ltda encontra-

se no ANEXO Q – CERTIFICADOS DE ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICOS. 

 

TABELA 9.3. Comparativo dos resultados das análises de água efetuadas no ribeirão dos Apertados a 
jusante da área do empreendimento CTR/ETRIP - Outubro/2009 e Maio/2011. 

Parâmetros 

Amostra 
N°13049CS001 

Jusante 
Outubro/2009 

Amostra 
N°16823IN002 

Jusante 
Maio/2011 

Valor de 
Referência 

CONAMA 357 - 
Tabela 1 

Unidade 

QUÍMICOS INORGÂNICOS     

Alumínio dissolvido 2,527 0,222 0,1 mg Al/L 

Cádmio total N.D. N.D. 0,001 mg Cd/L 

Chumbo total N.D. N.D. 0,01 mg Pb/L 

Cloreto total 2,41 6,97 250 mg Cl/L 

Cobre dissolvido 0,011 N.D. 0,009 mg Cu/L 

Cromo total 0,01 N.D. 0,05 mg Cr/L 

DBO 5 dias a 20 oC N.D. - 5,0 mg O2/L 

DQO N.D. - __ mg O2/L 

Ferro total dissolvido 2,689 0,614 0,3 mg Fe/L 

Fósforo total N.D. - 0,1 mg P/L 

Índice de Fenóis N.D. - 0,003 mg/L C6H5OH 

Manganês total 0,768 0,036 0,1 mg Mn/L 

Mercúrio total N.D. N.D. 0,0002 mg Hg/L 

Níquel total N.D. N.D. 0,025 mg Ni/L 

Nitrato 4,47 3,46 10,0 mg No3/L 

Nitrito 0,26 N.D. 1,0 mg No2/L 

Nitrogênio amoniacal total 0,51 

- 3,7(4) 

mg N-NH4/L 
- 2,0(5) 

- 1,0(6) 

- 0,5(7) 

Oxigênio dissolvido 7,8 - > 5,0 mg O2/L 

pH 7,0 - 6,0 a 9,0 __ 

Sólidos suspensos fixos 0,19 - __ mg/L 

Sólidos suspensos totais 48,00 81,00 __ mg/L 

Sólidos suspensos voláteis 47,8 - __ mg/L 
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Parâmetros 

Amostra 
N°13049CS001 

Jusante 
Outubro/2009 

Amostra 
N°16823IN002 

Jusante 
Maio/2011 

Valor de 
Referência 

CONAMA 357 - 
Tabela 1 

Unidade 

Surfactantes (MBAS ou N.D. 0,052 0,5 mg/L 

Turbidez 56,3 8,14 100 UNT 

Zinco total 0,059 0,048 0,18 mg Zn/L 

QUÍMICOS ORGÂNICOS     

Endossulfan (Isômeros) N.D. - 0,056 µg/L 

Glifosato N.D. N.D. 65 µg/L 

Trifuralina N.D. - 0,2 µg/L 

MICROBIOLÓGICO     

Coliformes termotolerantes 1600 490 1000 UFC(10)/100ml 

HIDROBIOLÓGICO     

Clorofila a 6,4 - 30 µg/L 

 

 

A partir do comparativo dos resultados das amostras a jusante realizadas em 

outubro/2009 e com base nos valores estabelecidos na Resolução CONAMA no 357/2005, pode-

se observar que 05 (cinco) parâmetros encontram-se acima dos valores de referência, 

conforme segue: (1) Alumínio dissolvido, (2) Cobre dissolvido, (3) Ferro Total Dissolvido, (4) 

Manganês Total e (5) Coliformes termotolerantes. 

 

Para o parâmetro Alumínio dissolvido o V.M.P. estabelecido pela Resolução 

CONAMA no 357/2005 é de 0,1 mg/L e o valor encontrado foi de 2,527. O parâmetro Cobre 

dissolvido encontrado foi de 0,011 mg/L e o V.M.P. é 0,009 mg/L. Para o Ferro Total o valor 

máximo de 0,30 mg Fe/L para as águas de Classe II, no entanto o valor encontrado foi de 

2,689 mg/L. Assim como o parâmetro Manganês apresentou o valor de 0,768 mg/L sendo o 

valor de referência de 0,1 mg/L.  

 

Os resultados das amostras a jusante realizadas em Maio/2011 há 05 (cinco) 

parâmetros que se encontram acima dos valores de referência, conforme segue: (1) Alumínio 

dissolvido e (2) Ferro Total Dissolvido. 

 

Para o parâmetro Alumínio dissolvido o V.M.P. estabelecido pela Resolução 

CONAMA no 357/2005 é de 0,1 mg/L e o valor encontrado foi de 0,222. Para o Ferro Total o 
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valor máximo de 0,30 mg Fe/L para as águas de Classe II, no entanto o valor encontrado foi de 

0,614 mg/L.  

 

Os parâmetros Alumínio, Cobre, Ferro e Manganês são metais comumente 

encontrados no solo da região. No caso das amostras em questão, por se tratar de água 

superficial, há grande evidência do nível do metal Ferro apresentar este aumento nas estações 

chuvosas devido ao carreamento de solos e a ocorrência de processos de erosão das margens. 

 

O parâmetro microbiológico Coliforme termotolerante apresentou o valor de 

1600 NMP/100 mL sendo que o valor de referência para água Classe II, determinado pela 

Resolução CONAMA no 357/2005, é de 1000 NMP/100 mL para a amostra a jusante – 

Outubro/2011.  

 

A Tabela 9.4 apresenta o comparativo das amostragens realizadas em Maio/2011 

a montante e a jusante da área do empreendimento no ribeirão dos Apertados. 

 

 

TABELA 9.4. Resultado das análises de água efetuadas no ribeirão dos Apertados a jusante e a 
montante da área do empreendimento CTR/ETRIP – Maio/2011. 
 

Parâmetros 
Amostra 

N°16823IN002 
Jusante 

Amostra 
N°16823IN001 

Montante 

Valor de 
Referência 

CONAMA 357 - 
Tabela 1 

Unidade 

QUÍMICOS INORGÂNICOS     

Alumínio dissolvido 0,222 0,063 0,1 mg Al/L 

Cádmio total N.D. N.D. 0,001 mg Cd/L 

Chumbo total N.D. N.D. 0,01 mg Pb/L 

Cloreto total 6,97 1,28 250 mg Cl/L 

Cobre dissolvido N.D. N.D. 0,009 mg Cu/L 

Cromo total N.D. N.D. 0,05 mg Cr/L 

DQO N.D. N.D. __ mg O2/L 

Ferro total dissolvido 0,614 0,444 0,3 mg Fe/L 

Manganês total 0,036 0,242 0,1 mg Mn/L 

Mercúrio total N.D. N.D. 0,0002 mg Hg/L 

Níquel total N.D. N.D. 0,025 mg Ni/L 

Nitrato 3,46 4,80 10,0 mg No3/L 
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Parâmetros 
Amostra 

N°16823IN002 
Jusante 

Amostra 
N°16823IN001 

Montante 

Valor de 
Referência 

CONAMA 357 - 
Tabela 1 

Unidade 

Nitrito N.D. N.D. 1,0 mg No2/L 

Nitrogênio amoniacal total 0,73 1,01 

3,7(4) 

mg N-NH4/L 
2,0(5) 

1,0(6) 

0,5(7) 

Sólidos suspensos fixos 80,00 N.D. __ mg/L 

Sólidos suspensos totais 81,00 51,00 __ mg/L 

Sólidos suspensos voláteis N.D. 47,00 __ mg/L 

Surfactantes (MBAS ou 0,052 N.D. 0,5 mg/L 

Turbidez 8,14 5,96 100 UNT 

Zinco total 0,048 0,044 0,18 mg Zn/L 

QUÍMICOS ORGÂNICOS     

Glifosato N.D. N.D. 65 µg/L 

MICROBIOLÓGICO     

Coliformes termotolerantes 490 2400 1000 UFC(10)/100mL 

 

 

9.5.2 Considerações Finais 
 

Com base nos parâmetros analisados para o ponto de coleta localizado na área a 

jusante do empreendimento pode-se concluir que de uma maneira geral os parâmetros se 

situam dentro dos limites da respectiva classe, de acordo com a Resolução CONAMA nº 

357/2005 com valores detectados abaixo dos valores máximos de referência para rios de 

Classe 2. A exceção foram os parâmetros alumínio, cobre, ferro e manganês. Cabe salientar 

que os valores apresentados para estes parâmetros, apesar de estar acima dos valores de 

referência, a magnitude foi baixa e não se pode desprezar o fato de que estes parâmetros 

sofrem interferência direta do tipo de solo e de processos de erosão das margens do córrego. 

 

O parâmetro microbiológico Coliforme Termotolerante também apresentou 

concentração acima do V.M.P. pela Resolução CONAMA nº 357/2005. Este dado indica que é 

necessário realizar monitoramento deste parâmetro visando à minimização destas 

concentrações e levantamento dos possíveis agentes causadores destas variações. 
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9.6 Clima 

 

9.6.1 Diagnóstico da Área de Influência Indireta – AII 
 

9.6.1.1 Clima e condições atmosféricas regionais 
 

O clima do Brasil apresenta-se dividido em Megatérmico (altas temperaturas) e 

Mesotérmico (médias temperaturas) com variações regionais devido à influência de fatores 

como mudanças no relevo, maiores ou menores latitudes e atuação de massas de ar 

continentais polares e marítimas. O Brasil, em função de sua grande extensão territorial e a 

relação exercida com os fatores anteriormente citados, tem seu clima dividido regionalmente 

em Equatorial, Tropical Equatorial, Tropical Litorâneo do Nordeste Oriental, Tropical Úmido-

Seco ou do Brasil Central e Subtropical Úmido. 

 

De acordo com a classificação climática proposta por W. Köppen, baseada nas 

variáveis, vegetação, temperatura e pluviosidade, o Estado do Paraná (Figura 9.33), junto a 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, tem 

a maior parte de seu território inserido no clima Subtropical Úmido Mesotérmico, sendo este, 

subdividido em Cfa (úmido em todas as estações com verão quente) e Cfb (úmido em todas as 

estações com verão moderadamente quente). 
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FIGURA 9.33. Classificação Climática do Estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 

 

 

Conforme a classificação climática de Köppen: 

 

 Cfa: Possui temperaturas médias inferiores a 18°C no mês mais frio e superiores 
a 22°C no mês mais quente. Os verões são quentes com tendência a 
concentração de chuvas, as geadas são pouco freqüentes e não dispõe de 
estação seca bem definida. 

 Cfb: As temperaturas médias são inferiores a 18°C no mês mais frio e a 22°C no 
mês mais quente com verões frescos e sem estação seca definida. 

 

A variabilidade climática do Estado do Paraná é determinada pelos seguintes 

fatores: 

 A forma do relevo do estado, representado por três grandes planaltos com 
diferentes altitudes entre si e grandes divisores orográficos (Serra Geral, 
Escarpa Devoniana e Serra do Mar). 

 A dinâmica e a circulação atmosférica da região sul do país são controladas por 
massas de ar tropicais e polares (MTA – Massa Tropical Atlântica, MTC – Massa 
Tropical Continental, e MPA – Massa Polar Atlântica), que trazem variações no 
clima do Estado ao longo do ano. 

 Corrente Marítima Quente do Brasil que colabora com o aumento da umidade e 
da temperatura no litoral paranaense. 
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 MEC – Massa Equatorial Continental, que, principalmente no período do verão, 
migra da região centro-ocidental da Planície Amazônica trazendo calor e 
umidade as regiões centro, norte e nordeste do Estado. 

 Ações antrópicas com a alteração na cobertura vegetal, desenvolvimento da 
agricultura e pecuária, urbanização e industrialização do Paraná. 

 

A seguir, serão utilizados como base de dados para a análise climática do norte 

paranaense os mapas e o acervo de informações do IAPAR – Instituto agronômico do Paraná, 

adquiridos através de sua rede de estações, composta por 33 estações agrometeorológicas, no 

período de 1957 a 2009. 

 

Temperatura 

 

A região norte do estado do Paraná possui médias térmicas anuais entre 20°C e 

24°C (Figura 9.34) com variações sazonais responsáveis por períodos de médias térmicas mais 

elevadas – dezembro, janeiro e fevereiro, com temperaturas entre 26°C e 30°C e períodos 

com médias térmicas de menor amplitude – junho, julho e agosto, onde as temperaturas 

variam de 14°C a 19°C (Figura 9.35). 

 

 
FIGURA 9.34. Temperatura Média Anual do Estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
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FIGURA 9.35. Variação Sazonal das Médias Térmicas do Estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 

 

 

A variabilidade térmica da região apresenta-se bastante acentuada, tanto 

espacial quanto temporalmente. Na época mais fria do ano – de junho a agosto, as médias 

térmicas oscilam entre 14ºC e 19ºC, não obstante, neste período normalmente são registradas 

temperaturas absolutas abaixo de 0ºC (conforme verificado na Tabela 9.5). Com relação as 

temperaturas máximas absolutas, embora as médias térmicas oscilem entre 26ºC e 30ºC no 

período mais quente do ano – de dezembro a fevereiro onde são registradas máximas térmicas 

de até 40ºC, podem ocorrer picos de até 41,5ºC fora deste período, mais especificamente no 

mês de novembro(Tabela 9.6). 

 

TABELA 9.5. Temperaturas Mínimas Absolutas por Município do Norte Paranaense. 

MÊS UMUARAMA PARANAVAÍ LONDRINA CAMBARÁ 

JUN 0,9 ºC 0,5 ºC -1 ºC -2,6 ºC 
JUL -1,4 ºC -3 ºC -1,3 ºC -3,7 ºC 
AGO 0,5 ºC 0 ºC 0,6 ºC -3,5 ºC 

Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
 

TABELA 9.6. Temperaturas Máximas Absolutas por Município do Norte Paranaense. 

MÊS UMUARAMA PARANAVAÍ LONDRINA CAMBARÁ 

JAN 38,1 ºC 37,4 ºC 36,4 ºC 37,9 ºC 

FEV 37,4 ºC 37,6 ºC 36 ºC 37,4 ºC 

NOV 39,2 ºC 41,5 ºC 39,2 ºC 41,1 ºC 

DEZ 38,7 ºC 40 ºC 36,4 ºC 38,5 ºC 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
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Pluviosidade 

 

No caso do norte paranaense nota-se que as taxas anuais de precipitação variam 

entre 1.200 e 1.800mm (Figura 9.36). O período de maior concentração das chuvas é de 

dezembro a fevereiro onde as taxas variam de 400 a 600mm enquanto o de menor 

concentração pluviométrica, de junho a agosto, possui médias entre 150 e 350mm (Figura 

9.37). 

 

Embora existam variações sazonais de precipitação, as médias pluviométricas 

registradas no norte do estado ao longo do ano apresentam certa regularidade em sua 

distribuição tanto espacial quanto temporalmente conforme pode ser observado na Tabela 

9.7. 

 

Segundo Mendonça (2007, p.178): 

 

Uma das principais características que distinguem os climas da porção Sul do 
restante do país é a sua maior regularidade na distribuição anual da 
pluviometria (entre 1.250 e 2.000mm), associada às baixas temperaturas de 
inverno. Essas características são resultantes da associação entre a posição 
geográfica da área, seu relevo e a atuação dos sistemas atmosféricos 
intertropicais e polares. 

 

 
FIGURA 9.36. Média Anual de Precipitação do Estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2010. 
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FIGURA 9.37. Variação Sazonal das Médias Pluviométricas do Estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2010. 

 

 

TABELA 9.7. Médias Pluviométricas Mensais por Município do Norte Paranaense (em mm). 
MÊS UMUARAMA PARANAVAÍ LONDRINA CAMBARÁ 
JAN 178,5 189,7 212,1 195,2 
FEV 150,7 160,2 188,8 174,5 
MAR 116,3 129,3 136,2 150,1 
ABR 124,1 98,1 109,5 81,9 
MAIO 146,8 116,8 115,8 81,1 
JUN 106,4 91,5 89,1 66,8 
JUL 70,3 63,2 69 53,8 
AGO 77,3 57,4 53,8 47,1 
SET 136 130,8 122,7 79,9 
OUT 177 158,1 138,4 136,4 
NOV 166,4 133,3 164,6 138,5 
DEZ 174 171 205,9 176,8 

TOTAL 1624 1500 1606 1382 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 

 

 

Umidade Relativa Do Ar 

 

De acordo com os levantamentos meteorológicos realizados pelo IAPAR no 

período de 1957 a 2009, o norte paranaense apresentou médias anuais de umidade relativa do 

ar entre 65% e 80% conforme Figura 9.38. 
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O conceito de Umidade Relativa pode ser definido, de acordo com Mendonça 

(2007, p.62), da seguinte forma: 

 

A umidade relativa (...) expressa uma relação de proporção relativa entre vapor 
existente no ar e o ponto de saturação do mesmo. Em outros termos, ela mostra 
em porcentagem o quanto de vapor está presente no ar em relação à 
quantidade máxima possível de vapor que nele poderia haver, sob a 
temperatura em que se encontra. 

 

 

Com base nos dados levantados pelo IAPAR e o conceito de Umidade Relativa 

descrito por Mendonça (2007, p.62) podemos verificar sua veracidade na relação existente 

entre as taxas de temperatura e pluviosidade do norte paranaense. Tomemos como exemplo a 

região de Londrina que não apresentou as maiores médias térmicas do norte do estado, mas 

possui os índices pluviométricos entre os mais elevados, mostrando assim, as taxas de umidade 

relativa entre as mais elevadas do norte do Paraná, de 75% a 80%. 

 

 

 
FIGURA 9.38. Umidade Relativa Anual no Estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
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Evapotranspiração 

 

A Figura 9.39 nos mostra os valores da evapotranspiração média anual do estado 

do Paraná. É possível verificar que no norte paranaense apresentam-se taxas entre 1000 e 

1600mm. O conhecimento destas taxas de evapotranspiração - quantidade de água que é 

“perdida” para a atmosfera - é de grande relevância para o estabelecimento do balanço 

hídrico da região. 

 

De acordo com SILVA (2006, p.393): 

 

O termo evapotranspiração é empregado para exprimir a transferência de vapor 
d’água para a atmosfera, proveniente de superfícies vegetadas. A 
evapotranspiração engloba duas contribuições: a evaporação da umidade 
existente no substrato (solo ou água) e a transpiração resultante das atividades 
biológicas dos seres vivos que o habitam. 

 

 

Se realizarmos uma comparação (Tabela 9.8) entre as médias pluviométricas 

anuais, que variam de 1200 a 1800mm no norte do estado e as taxas anuais de 

evapotranspiração constataremos para a região, a presença de um balanço hídrico positivo. 

 

 
FIGURA 9.39. Evapotranspiração Média do Estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
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TABELA 9.8. Balanço Hídrico por Município do Norte Paranaense. 

CIDADE PRECIPITAÇÃO ANUAL 
(em mm) 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 
ANUAL (em mm) 

BALANÇO HÍDRICO 
(em mm) 

UMUARAMA 1624 1583 41 
PARANAVAÍ 1500 1318 182 
LONDRINA 1606 1415 191 
CAMBARÁ 1382 1246 136 

TOTAL 6112 5562 550 
Fonte: IAPAR, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 

 

 

Direção dos Ventos 

 

Situado entre os paralelos de 22°S e 27°S, o estado do Paraná recebe influência 

do Anticiclone Semi-fixo do Atlântico Sul, principalmente durante o verão, com predominância 

de ventos vindos das direções leste (E), nordeste (NE) e sudeste(SE). 

 

Silva (2006, p.259) definiu a direção dos ventos da seguinte forma: 

 

A direção dos ventos exprime a posição horizontal aparente do observado a 
partir da qual o vento parece provir (ou seja: de onde o vento sopra) e nunca 
para onde o vento estaria indo, [...]. A direção é expressa em termos de azimute 
isto é, do ângulo que o vetor velocidade do vento com o norte geográfico (0°), 
[...]. 

 

A Figura 9.40 refere-se às direções dos ventos predominantes nas principais 

cidades paranaenses com destaque para Londrina, área de maior relevância neste estudo. 
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FIGURA 9.40. Direção Predominante dos Ventos no Estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2008. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2009. 

 

 

Considerações sobre as relações do Empreendimento com o Macroclima da 

Região Norte Paranaense 

 

Mediante a extensão territorial e as características continentais das 

determinações climáticas nas quais o estado do Paraná está inserido – relevo, dinâmica e 

circulação atmosférica, corrente marítima quente do Brasil, massa equatorial continental e 

ações antrópicas; considera-se que o empreendimento em questão, por conta de suas 

características básicas – deposição de resíduos classes I e IIA/IIB em um sistema de células; e a 

pontualidade das suas atividades, não é capaz de trazer mudanças climáticas significativas ao 

Macroclima onde está inserido. 
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9.6.2 Diagnóstico da Área de Influência Direta – AID 
 

9.6.2.1 Classificação Climática de Londrina 
 

A cidade de Londrina, localizada no norte paranaense, está inserida no tipo 

climático Cfa, caracterizando-se por ter verões quentes com tendência de concentração de 

chuvas, geadas pouco freqüentes e ausência de estação seca bem definida. 

 

Os dados climatológicos utilizados para a caracterização climática referente à 

cidade de Londrina foram obtidos junto à estação meteorológica do IAPAR – Instituto 

Agronômico do Paraná, Código: 02351003 / Latitude: 23°22’S; Longitude: 51°10’W e Altitude: 

585m - no período de 1976 a 2009. 

 

A Tabela 9.9 traz os dados gerais da cidade de Londrina. 
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TABELA 9.9. Médias Históricas da Cidade de Londrina, 1976 a 2009. 

IAPAR - ESTAÇÃO LONDRINA PERÍODO: 1976 - 2009 

 TEMPERATURA DO AR (oC) U.REL VENTO PRECIPITAÇÃO (mm) EVAPORAÇÃO INSOLAÇÃO 

MÊS MÉDIA MÉDIA 
MÁXIMA 

MÉDIA 
MÍNIMA 

MÁXIMA 
ABSOLUTA 

MÍNIMA 
ABSOLUTA 

MÉDIA 
(%) 

DIREÇÃO 
PRED. 

VELOC. 
(M/S) TOTAL MÁXIMA 

24H 

DIAS 
DE 

CHUVA 
TOTAL (MM) TOTAL 

(HORAS) 

JAN 23,9 29,5 19,6 36,4 11 76 E 2,4 212,1 113,5 15 105,6 203,2 

FEV 23,8 29,7 19,5 36 12,2 76 E 2,2 188,8 93,6 14 91,1 192,8 

MAR 23,5 29,7 18,7 37 7 73 E 2,2 136,2 124,6 11 113,5 223,6 

ABR 21,6 28 16,6 34,3 3,8 71 E 2,2 109,5 151,2 8 108,6 227,8 

MAI 18,3 24,5 13,5 32 0 74 E 2,1 115,8 84 8 91,8 216,1 

JUN 16,9 23,1 11,9 30,3 -1 75 NE/E 2 89,1 161 8 80,8 206,4 

JUL 16,9 23,5 11,6 31,2 -1,3 69 E 2,3 69 77,8 6 105,1 229,2 

AGO 18,8 25,8 12,8 34,8 0,6 62 E 2,4 53,8 62,5 6 143,3 237,1 

SET 19,9 26,4 14,5 37,5 1,9 64 E 2,8 122,7 82,8 9 145,2 198,3 

OUT 22,2 28,7 16,7 37 8 66 E 2,8 138,4 106,4 10 155,6 219,7 

NOV 23,2 29,4 17,9 39,2 9,8 67 E 2,8 164,6 142,7 11 148,6 228 

DEZ 23,7 29,4 19 36,4 12 72 E 2,6 205,9 117,1 14 125,5 218 

ANO 21 27,3 16   70,6   1606  121 1415 2600 

Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
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9.6.2.2 Temperatura e Pluviometria 
 

Londrina apresentou uma temperatura média anual de aproximadamente 21°C 

tendo, no entanto, variações sazonais ao longo do ano, com períodos de médias térmicas 

menores e outros onde estas se apresentam mais elevadas conforme Tabela 9.10. 

 

Compreendendo como sendo o período de temperaturas médias mais amenas em 

Londrina temos os meses de maio, junho e julho e no tocante as temperaturas médias mais 

elevadas, podemos considerar o período de outubro a março com destaque para o mês de 

janeiro que apresenta a temperatura média mais elevada do ano. 

 

TABELA 9.10. Temperaturas Médias em Londrina - Período de 1976 a 2009. 
MÊS TEMPERATURAS MÉDIAS (em ºC) 
JAN 23,9 
FEV 23,8 
MAR 23,5 
ABR 21,6 
MAI 18,3 
JUN 16,9 
JUL 16,9 
AGO 18,8 
SET 19,9 
OUT 22,2 
NOV 23,2 
DEZ 23,7 

ANUAL 21,1 
Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 

 

 

Além da temperatura média podem-se levar em consideração as médias mínimas 

e máximas apresentadas em cada mês do ano. A Figura 9.41 apresenta as variações médias na 

temperatura da cidade de Londrina. 
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FIGURA 9.41. Temperaturas Médias em Londrina – Período de 1976 a 2009. 
Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 

 

Verifica-se a predominância das temperaturas médias mais elevadas de outubro 

a março, em concordância com as estações mais quentes do ano – primavera e verão, e das 

mais baixas entre abril e setembro de acordo com o outono e o inverno. 

 

As maiores e as menores temperaturas (máximas e mínimas absolutas 

respectivamente) de cada mês do ano registradas em Londrina pelo IAPAR, no período de 1976 

a 2009 estão dispostas na Tabela 9.11. 

 

TABELA 9.11. Temperaturas Absolutas em Londrina - Período de 1976 a 2009. 
TEMPERATURAS ABSOLUTAS (em ºC) 

MESES MÁXIMA ABSOLUTA ANO MÍNIMA 
ABSOLSOLUTA ANO 

JAN 36,4 1993 11,0 1980 
FEV 36,0 2005 12,2 1987 
MAR 37,0 2005 7,0 1987 
ABR 34,3 2002 3,8 1999 
MAI 32,0 2001 0,0 1979 
JUN 30,3 2002 -1,0 1994 
JUL 31,2 1977 -1,3 2000 
AGO 34,8 1994 0,6 1984 
SET 37,5 1988 1,9 2002 
OUT 37,0 2007 8,0 1981 
NOV 39,2 1985 9,8 1976 
DEZ 36,4 1985 12,0 2001 

Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
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Nota-se que as temperaturas, mesmo se tratando apenas de números absolutos 

e não de médias mensais, seguem razoavelmente o padrão das estações do ano, onde, por 

exemplo, tem-se novembro de 1985 com 39,2°C de máxima absoluta e janeiro de 1980 com 

11°C de mínima absoluta (primavera e verão, respectivamente) e maio de 2001 com 33°C de 

máxima absoluta e julho de 1994 com -1°C de mínima (outono e inverno). Muito embora as 

temperaturas absolutas sigam em consonância às estações do ano, não devem ser descartados 

os eventos esporádicos causados por mudanças repentinas no SSA – Sistema Superfície 

Atmosfera, como, por exemplo, a influência do El Niño – responsável pelo aumento das 

temperaturas e das chuvas no sul do País, ou da La Niña – causadora de estiagens nesta mesma 

região. 

 

De acordo com os dados referentes aos últimos trinta e três anos, a média 

pluviométrica anual para a região de Londrina foi de 1606mm com aproximadamente cento e 

vinte dias de chuva por ano. A distribuição das chuvas mostra-se bastante variada (Figura 

9.42) de acordo com as estações do ano onde, nos meses de junho, julho e agosto pode-se 

constatar um período de baixa pluviosidade enquanto nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro a mesma se mostra elevada. 

 
FIGURA 9.42. Médias Pluviométricas e Número de dias Chuvosos - Período de 1976 a 2009. 
Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 

 

Embora existam as médias históricas mensais já estabelecidas para as taxas de 

pluviosidade da cidade de Londrina, é possível verificar a existência de picos pluviométricos 

diários – denominados de “Máxima em 24” – que às superam conforme a ser visto na Tabela 

9.12. 
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TABELA 9.12. Precipitação Total Mensal e Máxima em 24h na cidade de Londrina - Período de 1976 a 
2009. 

PRECIPITAÇÃO TOTAL (Médias Mensais) e MÁXIMA (em 24 horas) 
MÊS TOTAL mm MÁXIMA mm ANO DE OCORRÊNCIA 
JAN 212,1 113,5 1993 
FEV 188,8 93,6 1993 
MAR 136,2 124,6 1992 
ABR 109,5 151,2 1984 
MAI 115,8 84 1994 
JUN 89,1 161 1997 
JUL 69 77,8 1990 
AGO 53,8 62,5 1986 
SET 122,7 82,8 1998 
OUT 138,4 106,4 1994 
NOV 164,6 142,7 1992 
DEZ 205,9 117,1 1989 

Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
 

É importante considerar que quantidades elevadas de precipitação - embora 

sejam eventos esporádicos, em períodos de tempo tão curtos podem gerar problemas de 

drenagem pluvial, ocasionando enchentes ou alagamentos na zona urbana, além de danos ao 

solo, como voçorocamentos, na zona rural. 

 

9.6.2.3 Umidade Relativa do Ar 
 

Conforme mencionado anteriormente a umidade relativa do ar é resultado de 

uma relação entre os corpos hídricos, diretamente influenciados pelo regime pluviométrico, e 

a temperatura do ar existente em determinada localidade. Esta relação expressa, de acordo 

com SILVA (2006, p.134), dentre outros parâmetros, “o grau de conforto (térmico) ambiental 

para pessoas e animais”. 

 

Sendo assim, torna-se pertinente à compreensão das taxas de umidade relativa 

do ar em Londrina, observar a relação existente entre as médias térmicas e pluviométricas do 

município. Esta relação pode ser vista na Figura 9.43 a seguir. 
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FIGURA 9.43. Pluviometria e Temperaturas médias em Londrina – Período de 1976 a 2009. 
Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 

 

 

De acordo com os dados apresentados observa-se que, mesmo durante as 

variações anuais – janeiro e dezembro com as maiores temperaturas e taxas de precipitação e 

julho e agosto com as menores, tanto as médias térmicas quanto as pluviométricas mantém-se 

paralelas. Esta regularidade proporciona índices de umidade relativa do ar (Figura 9.44) 

bastante parecidos ao longo do ano, variando entre 62% em agosto (menor média do ano) e 

76% em janeiro (maior média). 

 

 
FIGURA 9.44. Umidade Relativa em Londrina – Período de 1976 a 2009. 
Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
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9.6.2.4 Evapotranspiração e Insolação 
 

Os índices de evapotranspiração total registrados na cidade de Londrina variam 

ao longo do ano entre 81mm no mês de junho e 156mm em outubro, conforme poderá ser 

visto na Figura 9.45. Definida por SILVA (2006, p.393) como “transferência de vapor d’água 

para a atmosfera”, a evapotranspiração é um dos principais elementos responsáveis pelo 

balanço hídrico do solo (Figura 9.46) – junto às taxas de precipitação, e pelas taxas de 

umidade relativa do ar. 

 

 
FIGURA 9.45. Evapotranspiração Total em Londrina – Período de 1976 a 2009. 
Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
 * Valores aproximados. 

 
 
 
 

 
FIGURA 9.46. Evapotranspiração e Precipitação de Londrina. Período de 1976 a 2009. 
Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
 * Valores aproximados. 
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A temperatura é um fator importante na determinação das taxas de 

evapotranspiração, logo, o conhecimento da insolação (quantidade de horas de Sol) recebida 

ao longo do ano também o é, uma vez que contribui para elevação, ou não, das médias 

térmicas, das taxas de umidade relativa do ar bem como da própria taxa de evapotranspiração 

anual. 

 

A cidade de Londrina, de acordo com os levantamentos realizados pelo IAPAR, 

apresentou um total de 2600 horas de insolação anual, no entanto, sua distribuição ao longo 

do ano (Figura 9.47) não se mostrou uniforme, pois apresentou períodos de maior incidência 

de luz solar (junho, julho e agosto) e outros de menor (novembro, dezembro e janeiro). 

 

Antes de se pensar em qualquer incoerência na medição das horas de 

recebimento de luz solar por parte do IAPAR, uma vez que se sabe da maior duração dos dias 

durante o verão – de dezembro a fevereiro, e das noites durante o inverno – de junho a agosto, 

é preciso levar em consideração que, no verão, a quantidade de dias com chuva – em média 

15, é muito superior à do inverno – 7 dias, não permitindo que a luz do Sol atinja a superfície 

terrestre nesse período, o que leva a uma redução da quantidade de insolação. 

 

 

 
FIGURA 9.47. Insolação Anual em Londrina – Período de 1976 a 2009. 
Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 
 * Valores aproximados. 
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9.6.2.5 Ventos 
 

De acordo com Silva (2006, p. 77), “os ventos são denominados de acordo com a 

direção de onde procedem,indicando, assim, as características térmicas e de umidade que 

possuem”. No caso de Londrina, constatou-se que a predominância dos ventos (Figura 9.48) é 

de Leste (L) para Oeste (O) com aproximadamente 27 % das horas do ano apresentando esta 

direção de origem. As outras direções com maior freqüência de origem foram: Nordeste (NE) 

com 17, 4%, e Sudeste (SE) 15,5 %. 

 

Alguns fatores são importantes para a compreensão do direcionamento dos 

ventos, tais com, a pressão atmosférica (áreas de alta ou baixa pressão) que resulta na 

subsidência ou na ascenção do ar atmosférico por variação de densidade, a força de Coriolis 

(resultante do movimento de rotação da Terra), a composição do relevo (geomorfologia e 

topografia do local) que resulta na canalização dos ventos, dentre outros. 

 
 

 
 
 

FIGURA 9.48. Direção dos ventos em Londrina – Período de 1977 a 2008. 
 

 

Outro fator climático relevante é a velocidade dos ventos que pode ser 

representada por m/s, km/h ou “nós”. No caso de Londrina, de acordo com os dados do 

IAPAR, as velocidades médias registradas ao longo do ano variam de 2 a 2,8 m/s, conforme 

Figura 9.49. 
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FIGURA 9.49. Velocidade média dos ventos em Londrina – Período de 1977 a 2009. 
Fonte: IAPAR Londrina, 2011. Adaptado por CMB Consultoria Ltda., 2011. 

 

Considerações sobre as relações do Empreendimento com o Clima da Cidade 

de Londrina 

 

No caso da cidade de Londrina – possível maior gerador dos resíduos a serem 

destinados à CTR/ETRIP; ocorrerá o incremento de veículos (caminhões) em suas vias1. 

Considerando a frota de veículos existentes na cidade – 284.867, sendo 8.101 caminhões e 

2.039 caminhões tratores (IPARDES, p.25. 2011), e que o uso destes veículos não se restringirá 

às áreas urbanas do município, além de seu número ser significativamente reduzido 

comparando à frota da cidade, podemos inferir que as emissões de gases poluentes dos 

veículos destinados ao recolhimento dos resíduos não será o suficiente para causar grandes 

alterações no clima regional, mas, pode ser alvo de maiores estudos no local do 

empreendimento. 

 

Em se tratando dos odores provenientes das lagoas de tratamento dos efluentes 

de chorume, devido à distância existente entre o empreendimento e o perímetro urbano da 

cidade – aproximadamente 7 Km, além das barreiras naturais impostas pelo relevo e pela 

vegetação, pode-se concluir que a produção dos odores será insuficiente para causar incomodo 

à população de Londrina. 

                                                 
1 Até o presente momento ainda não é possível especificar um valor exato do número de veículos que 
comporá a frota Etrip de recolhimento dos resíduos. 
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9.6.3 Diagnóstico da Área Diretamente Afetada – ADA 
 

9.6.3.1 Clima e condições atmosféricas na área do empreendimento 
 

Consideraremos, para efeito deste estudo, que as características climáticas 

gerais da ADA já estão expostas no item 9.6.2 (Diagnóstico da Área de Influência Direta), uma 

vez que para realizar uma descrição climática da área destinada ao empreendimento, em 

específico, seria necessária a existência de uma estação meteorológica no local, bem como 

um banco de dados da mesma. 

 

Considerações sobre as relações do Empreendimento com o Microclima 

 

No caso da ADA, faremos alguns apontamentos sobre as possíveis mudanças 

climáticas que podem ocorrer no local, como surgimento de ilhas de calor, por exemplo, e 

relacionaremos a atividade com as médias pluviométricas e as direções predominantes dos 

ventos na cidade de Londrina. 

 

Em se tratando da formação de ilhas de calor, embora ocorra a inserção de 

veículos de carga provenientes da atividade a ser realizada, pode-se afirmar que a 

probabilidade deste impacto vir a ocorrer é reduzida, principalmente pelo fato de o local já 

ter sofrido mudanças em seu quadro vegetativo – inserção de pastagens e agriculturas de baixo 

porte; fazendo com que as características atmosféricas locais, ou seja, do microclima, já 

tenham se modificado em função das ações humanas. Soma-se a este quadro a proposta de 

restauração da mata ciliar com medidas de 100 a 200 m (conforme exposto no item XXX) e a 

implantação de cortinas verdes (barreiras vegetativas) no entorno do empreendimento. 

 

No que diz respeito a geração de odores pelas lagoas de chorume e aos possíveis 

transtornos que estes podem vir a causar às populações adjacentes do empreendimento, de 

acordo com a Figura 9.50, constata-se que: 

 

 No raio de dispersão dos odores, aproximadamente 500 m, não consta 

ocupação residencial do solo. 
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 As direções predominantes dos ventos em londrina são de L (leste) NE 

(nordeste) e SE (sudeste), ou seja, provém de sotavento do Distrito de 

Maravilha – ocupação residencial mais próxima ao empreendimento 

(distante aproximadamente 7 Km), não sendo atingida pelos odores. 

 

 Serão instaladas cortinas verdes no entorno do empreendimento 

 

Conclui-se, portanto, que as condições mencionadas – distância do 

empreendimento para com áreas urbanas, direção dos ventos e a relação com essas áreas e 

instalação de cortinas verdes; não permitirão que o aterro venha a causar transtornos para as 

populações em função dos odores gerados pelo mesmo. 

 

Com relação ao manejo das águas pluviais, todo o processo de tratamento está 

detalhado no ANEXO D – PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO. 

 

 

 
 

FIGURA 9.50. Planta da avaliação de dispersão dos odores provenientes das lagoas de tratamento de 
chorume. 

Google 2011. 
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9.7 Ruídos 

 

O som é originado por uma vibração mecânica (cordas de um violão, membrana 

de um tamborim, dentre outros), que se propaga no ar e atinge o ouvido. Quando essa 

vibração estimula o aparelho auditivo, ela é chamada vibração sonora. Assim, o som é definido 

como qualquer vibração ou conjunto de vibrações ou ondas mecânicas que podem ser ouvidas. 

 

 Para a Higiene do Trabalho costuma-se denominar barulho todo som que é 

indesejável. 

 O ruído e o barulho são interpretações subjetivas e desagradáveis do som. 

 

Do ponto de vista da Higiene do Trabalho: 

 

“O ruído é o fenômeno físico vibratório com características indefinidas de 

variações de pressão (no caso ar) em função da freqüência, isto é, para uma dada freqüência 

podem existir, em forma aleatória através do tempo, variações de diferentes pressões”. 

 

Do ponto de vista físico, não há diferença entre som, ruído e barulho, no 

entanto, quanto à resposta subjetiva ruído ou barulho pode ser definido como um som 

desagradável ou indesejável. Assim, por exemplo, em uma boate a música pode ser 

considerada som para uns e ruído para outros. 

 

Existem alguns fatores responsáveis por transformar um som agradável em um 

ruído irritante e desagradável. São eles: 

 

 Duração da exposição; 

 Distância da fonte geradora de ruído; 

 Tipos de ruídos; 

 Freqüência / Intensidade; 

 Susceptibilidade individual. 
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 Duração da Exposição 

 

Quanto menor o tempo de exposição, menor a probabilidade de 

desenvolvimento de problemas auditivos. Quanto maior o tempo de exposição ao ruído, maior 

a possibilidade de desenvolvimento de problemas auditivos. 

 

 Distância da fonte 

 

Quanto mais próximo estivermos do ruído, maior a probabilidade de “ferirmos” 

ou causarmos traumas acústicos, como rompimento da membrana timpânica. Quanto mais nos 

afastamos da fonte do ruído, menor será o nível ao qual estaremos expostos. 

 

Porém, dependendo da intensidade e tempo de exposição a este ruído, ainda há 

riscos de perdas auditivas. 

 

 Tipos de ruído 

 

O ruído contínuo é o que permanece estável com variações máximas de 3 a 5 

dB(A) durante um longo período. Exemplo: máquina trabalhando - furadeira ou britadeira em 

operação, o trânsito na cidade. 

O ruído intermitente é um ruído com variações, maiores ou menores de 

intensidade em períodos muito curtos. Exemplo: o alarme do rádio relógio ou alarme de 

carros. 

 

O ruído de impacto apresenta picos com duração menor de 1 segundo, a 

intervalos superiores a 1 segundo. Exemplo: o disparo de armas de fogo ou explosões em 

pedreiras. 

 

 Freqüência 

 

É o número de vezes que a oscilação de pressão é repetida, na unidade de 

tempo. Normalmente, é medida em ciclos por segundo ou Hertz (Hz). Por exemplo: 

 

Alta freqüência: são os sons agudos; 
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Baixa freqüência: são os sons graves. 

 

 Intensidade 

 

Podemos entender a intensidade como o volume do som ou ruído, cuja unidade 

é o decibel (dB). É caracterizada por som forte ou fraco. Por exemplo: 

 

Alta intensidade: o volume do rádio quando alto. 

Baixa intensidade: o volume do rádio quando baixo. 

 

 Susceptibilidade individual 

 

Cada indivíduo possui uma sensibilidade diferente do outro no que se refere à 

audição. Isto significa que cada pessoa percebe os sons de formas diferentes. 

 

A sensibilidade pode e geralmente varia com a idade, sexo, etnia, exposições 

anteriores. Pessoas jovens geralmente escutam bem, enquanto que pessoas mais idosas têm 

diminuição de limiar de audição. 

 

 

9.7.1 Nível de intensidade sonora e nível de potência sonora 
 

Além do nível de pressão sonora, outros parâmetros, como o nível de 

intensidade e potência sonora, são utilizados em acústica para especificar o ruído de 

equipamentos, cálculos de isolamento, e estimativa de ruído que uma fonte produz 

determinada distância. 

 

9.7.2 Aspectos Legais 
 

Devido ao desconhecimento do número real de trabalhadores expostos e ao 

subregistro ou mesmo não-notificação dos casos, os dados disponíveis sobre os acidentes de 

trabalho, em particular dos traumas acústicos e das doenças profissionais relacionadas à Perda 

Auditiva Induzida pelo Ruído - PAIR, nas estatísticas oficiais, não permitem mensurar o 

impacto do que representa a exposição ocupacional ao ruído em epidemiologia ocupacional, 
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mas existem registros indicando que no Brasil, a surdez é a segunda maior causa de doença 

profissional. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA N0 001/1990 

Dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer 

atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 

considerando que os problemas dos níveis excessivos de ruído estão incluídos entre os sujeitos 

ao Controle da Poluição do Meio Ambiente e que a deteriorização da qualidade de vida, 

causada pela poluição, está sendo continuamente agravada nos grandes centros urbanos. 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

 

NR- 7 - Portaria n° 19, de 9 de Abril de 1998 

Instrui sobre os parâmetros de monitorização da exposição ocupacional ao risco de exposição a 

pressão sonora elevada. O critério de aptidão é dado pelo médico coordenador do P.C.M.S.O. 

e não deve ter caráter discriminatório. Além do audiograma, deve ser levado em consideração 

a anamnese, idade, exame otoscópico, a demanda auditiva na função, exposição não 

ocupacional, capacitação profissional e o P.C.A. da empresa. Também instrui que o 

funcionário deve ser enquadrado no relatório anual do P.C.M.S.O. 

 

NR-9 - Norma Regulamentadora No. 9 da SSMTb (que disciplina sobre as ações do PPRA) 

Estabelece como condição fundamental no controle dos processos de trabalho em que há 

produção de ruído, o monitoramento regular das fontes de emissão e a adoção de 

equipamentos de proteção coletiva - EPC, como enclausuramento ou abafamento e de 

proteção individual - EPI, os denominados “protetores auditivos”. 

 

O planejamento de Programas de Prevenção da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR) 

impõe-se como principal medida de preservação da capacidade auditiva e de prevenção de 

outros agravos à saúde da força de trabalho, decorrentes das PAIR, especialmente o risco a 

que estão expostos estes trabalhadores a acidentes do trabalho, pela redução do seu campo 

de percepção neuro-sensorial (Anexo II). 

 

NR- 15 - Portaria n° 3214 (Anexo 1) 

Limites de Tolerância para Ruídos Contínuos ou Intermitentes 
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NHO-01 – Normas de Higiene Ocupacional da Fundacentro: avaliação da Exposição 

Ocupacional ao ruído 

O Decreto presidencial 4.882, de 18/11/03, assinado pelo presidente da República, que altera 

dispositivos do Regulamento da Previdência Social, transforma em referência oficial as Normas 

de Higiene Ocupacional, elaboradas e editadas pela Fundacentro (Anexo III). 

 

Portaria nº 48, de 25 de março de 2003 do Ministério do Trabalho 

Estabelece normas técnicas de ensaios aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual 

com o respectivo enquadramento no Anexo I da NR 06 (Anexo IV). 

 

NR6- Vida útil (Anexo IV) 

Cabe ao empregador quanto ao EPI : 

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; (206.005-1 /I3) 

b) exigir seu uso; (206.006-0 /I3) 

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria 

de segurança e saúde no trabalho; (206.007-8/I3) 

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; (206.008-6 

/I3) 

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; (206.009-4 /I3) 

f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e, (206.010-8 /I1) 

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. (206.011-6 /I1) 

Cabe ao empregado quanto ao EPI : 

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e 

d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

 

MINISTÉRIO DO ESTADO DO INTERIOR 

 

Portaria Minter Nº 92, de 19 de junho de 1980  

Edita critérios e padrões a serem obedecidos na emissão de sons e ruídos em decorrência de 

quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive programada 

(Anexo V). (SALIBA, 2008). 
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9.7.3 Análise em Relação à Saúde e Segurança do Trabalho 
 

Analisando Saúde e Segurança do Trabalho no empreendimento ETRIP deverá ser 

realizado o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, cuja obrigatoriedade 

foi estabelecida pela NR-7 da Portaria 3.214/78. É um programa médico que deve ter caráter 

de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao 

trabalho. Entende-se aqui por “diagnóstico precoce”, segundo o conceito adotado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a detecção de distúrbios dos mecanismos 

compensatórios e homeostáticos, enquanto ainda permanecem reversíveis alterações 

bioquímicas, morfológicas e funcionais. 

 

Todas as empresas, independente do número de empregados ou do grau de risco 

de sua atividade, estão obrigadas a elaborar e implementar o PCMSO, que deve ser planejado 

e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os riscos 

identificados nas avaliações previstas no PPRA. 

 

Entre suas diretrizes, uma das mais importantes é aquela que estabelece que o 

PCMSO deva considerar as questões incidentes tanto sobre o indivíduo como sobre a 

coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico. A norma 

estabelece, ainda, o prazo e a periodicidade para a realização das avaliações clínicas, assim 

como define os critérios para a execução e interpretação dos exames médicos 

complementares (os indicadores biológicos). 

 

Em síntese, na elaboração do PCMSO, o mínimo requerido é um estudo prévio 

para reconhecimento dos riscos ocupacionais existentes na empresa, por intermédio de visitas 

aos locais de trabalho, baseando-se nas informações contidas no PPRA. Com base neste 

reconhecimento de riscos, deve ser estabelecido um conjunto de exames clínicos e 

complementares específicos para cada grupo de trabalhadores da empresa, utilizando-se de 

conhecimentos científicos atualizados e em conformidade com a boa prática médica. Logo, o 

nível de complexidade do PCMSO depende basicamente dos riscos existentes em cada 

empresa, das exigências físicas e psíquicas das atividades desenvolvidas e das características 

biopsicofisiológicas de cada população trabalhadora. 
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O PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da ETRIP deverá 

controlar os exames audiométricos realizados por todos os trabalhadores, periodicamente, 

através do exame periódico realizado conforme NR 7 que consiste em consulta médica 

agendada, realização de audiograma, dentro dos parâmetros da Portaria no. 19, para que o 

médico do trabalho e a fonoaudióloga passam analisar e propor ações caso os exames estejam 

alterados em função da exposição ao ruído ou outra causa auditiva. 

 

O PPRA, cuja obrigatoriedade foi estabelecida pela NR-9 da Portaria 3.214/78, 

apesar de seu caráter multidisciplinar, é considerado essencialmente um programa de higiene 

ocupacional que deve ser implementado nas empresas de forma articulada com um programa 

médico – o PCMSO (PENA, 2000 apud SAAD, 1999). 

 

Todas as empresas, independente do número de empregados ou do grau de risco 

de suas atividades, estão obrigadas a elaborar e implementar o PPRA, que tem como objetivo 

a prevenção e o controle da exposição ocupacional aos riscos ambientais, isto é, a prevenção 

e o controle dos riscos químicos, físicos e biológicos presentes nos locais de trabalho. A NR- 9 

detalha as etapas a serem cumpridas no desenvolvimento do programa, os itens que compõem 

a etapa do reconhecimento dos riscos, os limites de tolerância adotados na etapa de avaliação 

e os conceitos que envolvem as medidas de controle. A norma estabelece, ainda, a 

obrigatoriedade da existência de um cronograma que indique claramente os prazos para o 

desenvolvimento das diversas etapas e para o cumprimento das metas estabelecidas. 

 

Um aspecto importante deste programa é que ele pode ser elaborado dentro dos 

conceitos mais modernos de gerenciamento e gestão, em que o empregador tem autonomia 

suficiente para, com responsabilidade, adotar um conjunto de medidas e ações que considere 

necessárias para garantir a saúde e a integridade física dos seus trabalhadores. A elaboração, 

implementação e avaliação do PPRA podem ser feitas por qualquer pessoa, ou equipe de 

pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto na norma. 

Além disso, cabe à própria empresa estabelecer as estratégias e as metodologias que serão 

utilizadas para o desenvolvimento das ações, bem como a forma de registro, manutenção e 

divulgação dos dados gerados no desenvolvimento do programa. 
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O Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva lançou no Brasil o Boletim 

no. 6, as diretrizes básicas de um Programa de Conservação da Audição (PCA), com 

recomendações mínimas para a sua elaboração. 

 

O Programa de Conservação Auditiva (PCA) é um conjunto de ações coordenadas 

que tem por objetivo prevenir ou estabilizar as perdas auditivas ocupacionais. Por se tratar de 

um conjunto de ações coordenadas, o PCA é um processo contínuo e dinâmico de implantação 

de rotinas de controle nas empresas. 

 

9.7.4 Passos para a implementação do Plano de Conservação Auditiva (PCA) 
 

O responsável pela conservação auditiva dentro de cada empresa deve analisar 

se particularidades desta proposta de trabalho são viáveis ou não, em cada PCA, de cada 

planta industrial, fazendo o melhor julgamento de como adaptar a proposta para atender as 

necessidades da empresa, a fim de alcançar a efetiva prevenção da perda auditiva 

ocupacional. 

 

9.7.4.1 Procedimento para a elaboração do documento-base do PCA 
 

O Documento-base será a parte inicial do Programa de Conservação Auditiva. 

Ele irá agrupar todas as informações constantes deste documento e deve conter a política da 

empresa referente à proteção auditiva em particular e à saúde do trabalhador no geral; deve 

definir as responsabilidades de cada pessoa envolvida no PCA; deve enumerar os 

procedimentos escritos que são partes do PCA (Monitoramento da exposição, testes 

audiométricos, seleção dos protetores auditivos, uso, higienização, guarda e manutenção, 

treinamentos dos envolvidos) e por último, deve ser avaliado e conter um plano de ação para 

implementação ou melhorias no sistema. 

 

9.7.4.2 Requerimentos Mínimos do Programa 
 

Os procedimentos abaixo estão baseados nos requerimentos apresentados pela 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) nos USA para a elaboração de um PCA e 

no que está estabelecido no documento da FUDACENTRO – Programa de Proteção Respiratória 

– Recomendações para Seleção, Manutenção e Uso de Equipamentos de Proteção Respiratória 
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e parte integrante do PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA – Guia Prático 

3M/DEPARTAMENTO TÉCNICO: Gláucia C. Gabas - 3M Soluções para Saúde Ocupacional e 

Segurança Ambiental,  como as etapas mínimas que também poderiam ser aplicadas em um 

Programa de Conservação Auditiva: 

 

 Avaliação da exposição (OSHA e FUNDACENTRO); 

 Seleção dos Protetores Auditivos (OSHA e FUNDACENTRO); 

 Distribuição de protetores auditivos (FUNDACENTRO); 

 Limpeza, higienização, armazenamento e manutenção (FUNDACENTRO); 

 Treinamento (OSHA e FUNDACENTRO); 

 Monitoramento do uso (FUNDACENTRO); 

 Exame médico – Audiometrias (OSHA e FUNDACENTRO). 

 

9.7.4.3 Medições e Avaliações 
 

O conjunto de medições deve ser representativo das condições reais de 

exposição do grupo, com os períodos adequadamente escolhidos, entendendo e considerando 

os ciclos de trabalho nos processos (ciclos repetitivos; ciclos não regulares). As medições não 

devem interferir nas condições de trabalho e devem ser realizadas medições isoladas de 

exposições não rotineiras, além de serem coletadas informações administrativas e de campo, 

essenciais para interpretação dos resultados e tomada de decisões. 

 

As avaliações devem ser realizadas periodicamente – anualmente ou mais 

frequentemente caso haja suspeita que as exposições dos trabalhadores tipo médias 

ponderadas no tempo alteraram significantemente (para mais ou para menos). 

 

9.7.4.4 Tipos de Avaliações e Instrumentação 
 

Nas avaliações básicas do ruído, um medidor instantâneo de nível de pressão 

sonora (“decibelímetro”) pode ser utilizado para identificar as áreas de trabalho onde 

claramente não existe um problema de ruído e as áreas as quais existe um potencial de 

ambiente perigosamente ruidoso. As avaliações básicas de ruído determinam os 

departamentos onde os trabalhadores podem necessitar serem incluídos no PCA devido aos 
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resultados das exposições diárias ao ruído. (uma combinação entre os níveis de ruído e sua 

correspondente duração da exposição). 

 

Nas avaliações detalhadas do ruído, um medidor instantâneo de nível de pressão 

sonora (“decibelímetro”) e um cronômetro e/ou um medidor integrador de uso pessoal 

(“dosímetro”) podem ser utilizados para estimar a dose diária de ruído de um trabalhador e a 

equivalente média ponderada no tempo. 

 

Nas avaliações para controle de engenharia um medidor instantâneo de nível de 

presão sonora (“decibelímetro”), filtros de banda de oitava e outros instrumentos podem ser 

utilizados para medir o nível de ruído produzido por uma máquina em vários modos de 

operação a fim de avaliar o potencial para aplicação de controles de engenharia (na fonte, 

trajetória). 

 

9.7.4.5 Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente 
 

A dose de ruído é calculada de acordo com os tempos de exposição permitidos 

para cada nível de ruído. No Brasil, a Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, NR15, no seu 

Anexo 1, estabelece tais limites, partindo de 85 dB(A) para uma exposição de 8 horas e um 

fator de 5 dB(A) para a redução à metade da exposição, conforme Tabela 9.5. 

 

Os ambientes fabris podem apresentar níveis elevados, sobretudo quando 

envolvem máquinas e equipamentos que produzem ruído de freqüência alta. Tais níveis 

elevados causam danos ao ouvido de trabalhadores expostos. 

 

Esta exposição continuada a níveis de ruído elevados pode, com o passar do 

tempo, causar doença do trabalho, denominada PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo Ruído ou, 

seu sinônimo, PAI-NPSE – Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados. 
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9.7.5 Análise em Relação ao Ministério do Estado do Interior 
 

Os critérios e padrões a serem obedecidos na emissão de sons e ruídos em 

decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive 

programada encontram-se descritos conforme Portaria Minter no 92/1980. 

 

TABELA 9.5. Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente (Portaria 3214). 
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A emissão de sons e ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda, obedecerá, no interesse da 

saúde, da segurança e do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos 

nesta Portaria. 

 

9.7.5.1 Aspectos de Controle – Portaria Minter no 92/1980. 
 

Consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança e ao sossego público, para os 

fins do item anterior, os sons e ruídos que: 

 

a) Atinjam, no ambiente exterior do recinto em que têm origem, nível de 

som de mais de 10 (dez) decibéis -db (A), acima do ruído de fundo 

existente no local, sem tráfego; 

 

b) Independentemente do ruído de fundo, atinjam, no ambiente exterior do 

recinto em que têm origem, mais de 70 (setenta) decibéis -dB (A), durante 

o dia, e 60 (sessenta) decibéis -dB (A), durante a noite; 

 

c) Alcancem, no interior do recinto em que são produzidos, níveis de som 

superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NB-95, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, ou das que lhe sucederem. 

 

Na execução dos projetos de construção ou de reformas de edificações, para 

atividades heterogêneas, o nível de som produzido por uma delas não poderá ultrapassar os 

níveis estabelecidos pela Norma NB-95, da ABNT, ou das que lhe sucederem. 

 

A emissão de ruídos e sons produzidos por veículos automotores, e os produzidos 

no interior dos ambientes de trabalho, obedecerão às normas expendidas, respectivamente, 

pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e pelo órgão competente do Ministério do 

Trabalho. 
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9.7.6 Considerações Finais 
 

Considerando os aspectos de controles citados acima no início de funcionamento 

da empresa ETRIP será realizado laudo de Avaliação de Ruído contemplando todos os 

parâmetros descritos na Portaria Minter no 92/1980 e Norma ABNT NB-95 através de medidores 

de nível de pressão sonora/audiosímetro e medidor de nível de pressão sonora que atendam as 

especificações da EB 386 da ABNT e IEC 651 e nas condições de medições previstas na 

portaria. 

 

Caso haja a constatação que os níveis de ruídos médio nos pontos analisados 

estão acima do limite de tolerância estabelecidos serão realizadas melhorias no processo 

industrial tais como: isolamento de equipamentos por meio de paredes de forma que impeça 

que o ruído ali gerado se propague para áreas vizinhas, construção de muros ou cobertura 

vegetal com altura adequada nas divisas da empresa, de forma que evitem a propagação de 

ruído para a vizinhança, entre outros. 
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10 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA – MEIO BIÓTICO 

 

10.1 Flora regional 

 

10.1.1 Bioma e tipologia florestal original 
 

A região da área de estudo está inserida no bioma da Floresta Atlântica, 

formação vegetal que se estendia em faixa contínua do Rio Grande do Norte até o norte do Rio 

Grande do Sul. Este bioma recobria as planícies costeiras, passava pelas encostas íngremes do 

maciço cristalino e adentrava-se, de modo variável, pelos platôs do Planalto Central do país. 

Nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, ela se estendia do litoral até a sua porção 

oeste, ocupando praticamente toda a sua superfície, como ilustra a Figura 10.1. 

 

As tipologias florestais pertencentes à Floresta Atlântica que predominam no 

estado do Paraná são a Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária e Floresta Estacional 

Semidecidual (FES) também denominada de “floresta mesófila” ou “mata de planalto” (Veloso 

et al., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.1. Distribuição original do bioma Floresta Atlântica no território brasileiro. 
Fonte: SOS Mata Atlântica. 
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A FES era a tipologia que originalmente dominava toda a porção norte do 

estado, de leste a oeste, e desta forma, recobria toda a região da área de estudo (Figura 

10.2). Como todas as formações florestais brasileiras, há uma grande variação dos nomes 

usados para designar esta tipologia, em sua maioria relacionando o clima da área de 

ocorrência e o caráter decíduo da vegetação. Maack (2002, p.246-266) descreveu alguns dos 

constituintes da floresta latifoliada do norte do Paraná, a qual denominou "Mata pluvial 

tropical dos planaltos do interior”. Já o Fundo Nacional do Meio Ambiente (1996, p.15), 

quando definiu a distribuição de florestas primitivas do Estado do Paraná, utilizou a 

terminologia “Florestas da Bacia do Rio Paraná”.  

 

Esta tipologia tem como principal característica o caráter parcialmente decíduo 

de suas espécies, sendo que de 20 a 50% dos indivíduos do conjunto florestal (e não das 

espécies) perdem suas folhas na estação seca. O conceito ecológico desta tipologia, segundo 

Veloso et al., esta condicionado a sua dupla estacionalidade climática: uma tropical, com 

época de intensas chuvas de verão seguidas por estiagens acentuadas; e outra subtropical, 

sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio de inverno, com 

temperatura média inferior a 15°C (1991, p. 73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.2. Distribuição da Cobertura Vegetal original do Estado do Paraná. 
Fonte: IPARDES 2002  

 

O IBGE (1992), com o objetivo exclusivo de mapear a vegetação de grandes 

áreas, reconheceu na "FES" quatro diferentes formações florestais, que foram estabelecidas a 
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partir da relação entre a latitude e a altitude de sua área de ocorrência, sendo as formações: 

"Aluvial", "das Terras Baixas", "Submontana" e "Montana". 

 

Na região da área de estudo, ocorrem duas dessas formações: a "Aluvial" e a 

"Submontana". A "Aluvial", de maneira menos expressiva, recobre os terraços mais antigos das 

calhas dos rios e são por isto denominadas de "matas" ou "florestas ciliares", "ripárias" ou "de 

galeria".  A "Submontana", com maior predominância, recobre os planaltos e planícies não 

aluviais do norte e sudoeste do Paraná, situados nas faixas altimétricas que variam de 50 a 

500m entre os paralelos 16° e 24° de latitude S e de 30 a 400m nas latitudes superiores a 24° 

Sul. 

 

Embora essas formações apresentem variações fisionômicas sucintas, Veloso et 

al. (1991) caracteriza as formações da FES como formações que são compostas por diferentes 

espécies de indivíduos arbóreos, perenifólios e decíduos, que atingem 30 a 40 metros de 

altura, sem formar uma cobertura superior contínua, além de possuírem associados  arbustos, 

lianas e epífitas. Os troncos das "árvores emergentes" são grossos e de fuste comprido, 

encimado por largo esgalhamento ascendente. Parte destas perde totalmente suas folhas 

durante o inverno, quando se torna visível um segundo estrato arbóreo muito denso e 

perenifólio, sob o qual desenvolve-se um sub-bosque formado por arvoretas e poucas ervas de 

folhas largas, inclusive muitas piteridófitas. 

 

10.1.2 O processo de ocupação do solo e a fragmentação florestal 
 

O Paraná apresentava, até os fins do século XIX, um quadro natural de boa 

conservação da sua exuberante vegetação. Com a introdução de inúmeros e novos processos 

de produção agropecuária, paralelamente, a intensificação daqueles já existentes, este 

quadro de conservação foi completamente alterado (Barros e Mendonça, 2000: p. 85).  

 

O processo de ocupação da região conhecida atualmente como Norte Novo teve 

seu início marcado pela fundação da Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP) no ano 

de 1925. Esta região se estende do rio Tibagi, passa por Londrina e Maringá e vai até o rio Ivaí. 

A CTNP dividiu a terra em lotes e estimulou a exploração de madeira e o cultivo do café, que, 

após a crise de 1950, é substituído por culturas de ciclo temporário e mecanizadas, se 

destacando a soja, o milho e o trigo como as principais culturas da região. 
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Os estudos realizados por Maack (2002) mostraram que as áreas cobertas com 

matas nativas no estado do Paraná sofreram uma drástica redução em seu percentual de 

cobertura, caindo de 84,1% em 1895 para apenas 5,1% em 1980. Este processo ocorreu de 

forma generalizada em todo o estado, na região norte do Estado, esta redução foi de 84% em 

1900 para 6,9% em 1980 (SOS Mata Atlântica, 2004; Rodrigues, 1993, p. 52).  

 

Entre 1960 e 1970, o percentual de área com floresta nativa na região de 

estudo, Norte Novo de Londrina, foi de 7,5%. Este índice foi superior ao das regiões Norte 

Velho de Jacarezinho e Norte Novo de Maringá que apresentaram percentuais de 3,94% e 

1,92%, respectivamente (IPARDES, 1993; SEMA/IAP/DIDEF, 1997). 

 

Esta cobertura florestal remanescente se encontra distribuída em um número 

reduzido de pequenos fragmentos, em meio a grandes extensões de terras cobertas por 

culturas agrícolas ou pastagens.  

 

Paula (2001, p.16-17) definiu índices de paisagem para a região Norte Novo de 

Londrina que permitem conhecer melhor os parâmetros de área, forma e distribuição na 

paisagem. Os 42 fragmentos estudados no município de Londrina e os 26 no município de 

Cambé apresentaram área total de 190.080 ha e 140.580. O tamanho médio dos fragmentos foi 

de 4,5 ha em Londrina e 5,4 ha em Cambé. Quanto ao formato dos fragmentos o autor 

verificou que na região do Norte Novo os fragmentos apresentaram formato arredondado.  

 

A fragmentação florestal sofrida pela região da área de estudo pode ser 

observada na imagem de satélite datada de 2006 (Figura 10.3) que mostra, em verde, o 

pequeno número e reduzido tamanho dos fragmentos florestais remanescentes. 
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FIGURA 10.3. Imagem de satélite datada de 2009 destacando, em verde escuro, os principais 
fragmentos florestais remanescentes e preservados na forma de Unidades de Conservação na região da 
área de estudo. 
Fonte: INPE. Imagem Landsat-5-2009. 1:750000. 

 

 

10.1.3 Estudos florísticos e fitossociológicos dos fragmentos da região 
 

Até 1990, segundo Dias et al. (2002, p.109), as florestas do norte do estado do 

Paraná eram pouco conhecidas em sua composição florística e nada se sabia sobre sua 

estrutura fitossociológica. Os primeiros registros florísticos da região foram coletados nas 

florestas do rio Tibagi e Igapó de maneira esparsa e aleatória. Saint Hilaire em 1920, G Sellow 
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em 1828 e P Dilsen em 1903 e 1904. Em 1988, técnicos do extinto ITCF elaboraram um Plano 

de Manejo do Parque Estadual de Ibiporã, atualmente sob responsabilidade do Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP), em que foi realizado um levantamento da flora deste Parque.  

 

Uma das principais coleções da região se encontra no herbário da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) e teve seu início em 1983 com coletas realizadas nos principais 

remanescentes florestais do município de Londrina e região, destacando-se o Parque Municipal 

Arthur Thomas, a Fazenda Doralice e o Parque Estadual Mata dos Godoy, este último com área 

de 680 ha. Mas foi a partir do projeto interdisciplinar Aspectos da fauna e flora da Bacia do 

Rio Tibagi ¨, que entre seus vários subprojetos, estavam os levantamentos florísticos e 

fitossociológicos de sete diferentes pontos da Bacia.  

 

Os primeiros estudos florísticos da região foram realizados nestes fragmentos 

remanescentes e o primeiro estudo fitossociológico foi realizado no Parque Estadual Mata dos 

Godoy por Soares-Silva e Barroso em 1992. 

 

Nos levantamentos florísticos realizados no Parque Estadual Mata dos Godoy, 

região do Baixo Tibagi (DIAS et al., 2002, p. 111) as famílias que se destacaram foram 

Leguminasae, Euphorbiaceae, Meliaceae, Moraceae, Rubiaceae e Solanaceae, sendo a família 

Meliaceae a que ocorre em maior abundância nesta região. Famílias como Apocynaceae, 

Phytolaceae e Moraceae apresentam um pequeno número de espécies mais se destacam por 

serem representadas por árvores de grande porte e alta dominância na floresta como a 

Peroba-rosa, o Pau-d’álho e as Figueiras, respectivamente. Dentre as espécies que 

caracterizam esta formação podem ser citadas Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), 

Euterpe edulis (palmito), Cedrela fissilis (cedro), Gallesia integrifolia (pau-d’alho) - espécie 

indicadora de solos férteis, Parapiptadenia rigida (guarucaia) e diversas canelas pertencentes 

aos gêneros Nectandra e Ocotea, como madeiras de grande valor econômico, além de várias 

espécies de leguminosas, lauráceas, meliáceas, boragináceas e bignoniáceas. 

 

No levantamento florístico realizado por Dolibana (1992,) no Parque Arthur 

Thomas as espécies de maior importância foram: Parapiptadenia rigida (guarucaia), Luehea 

divaricata (açoita-cavalo), Lonchocarpus muehlbergianus (feijão-timbó), Patagonula 

americana (guajuvira), Cabralea canjerana (canjarana), Machaerium minutiflorum (sapuva), 
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Schinus terebenthifolius (aroeira-pimenteira), Alchornea triplinervia (tapiá) e Astronium 

graveolens (guaritá). 

 

Torezan (2002, p.105-106) descreveu as distintas fisionomias da FES em função 

da variação da profundidade do solo e das condições de drenagem nas toposseqüências Nas 

áreas com solos profundos e bem drenados, Soares-Silva & Barroso (1992) observaram uma 

fisionomia com sub-bosque menos denso composta principalmente por laranjinha-do-mato 

(Actinostemon concolor) e catiguá (Trichilia clausenii) e dossel mais alto, com poucas 

interrupções e espécies emergentes acima dos 35 m, como a peroba-rosa (Aspidosperma 

polyneuron) e o pau-d’alho (Gallesia integrifolia). Nas áreas de encosta com solo raso, Silveira 

(1993) observou que as clareiras são maiores e ocorrem com maior freqüência e com um 

dossel freqüentemente interrompido, onde são comuns as espécies canelinha (Nectandra 

megapotamica), canjarana (Cabralea canjerana) e gurucaia (Parapiptadenia rigida), e há 

abundância de cipós. Em margens de rios sujeitos a inundação, devido à presença de solo 

hidromórfico, há alterações na composição e na estrutura da floresta, levando a um dossel 

mais baixo, composto principalmente por canelinha e gabirobeira (Campomanesia 

xantocarpa), com sub-bosque dominado por laranjinha-do-mato (Kawakita, 1995). 

 

No tocante à estratificação, Silveira (1993) identificou em uma toposseqüência a 

existência de três estratos arbóreo-arbustivos na área em que o autor concentrou sua 

amostragem: dossel (12 a 25 m), com emergentes de até 39 m; estrato inferior (7 a 12 m); 

sub-bosque (3 a 7 m), além de um estrato herbáceo-arbustivo. 

 

Notadamente, as espécies que se destacam na estrutura vertical da floresta 

como emergentes foram: Aspidosperma polyneuron, Ficus lauschnatiana, Galesia integrifolia, 

Anadenanthera colubrina, Campomanesia eugenioides e Machaerium hatschbachii. No sub-

bosque, as principais espécies foram Actinostemon concolor, Picramia ramifolia, Solanum 

argentum, Sorocea bonplandii e Trichilia elegans. Na Figura 10.4 se apresenta um perfil 

esquemático da vegetação arbórea do Parque, de acordo com Silva (1990). 
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FIGURA 10.4. Perfil da vegetação arbórea na porção norte do Parque Mata do Godoy segundo Silva 
(1990). Emergentes: Aspidosperma polyneuron e Ficus luschnatiana. 

 

 

10.2 Flora da Área de Influência Indireta (AII) 

 

10.2.1 Metodologia de estudo 
 

O levantamento de dados da flora foi realizado visando identificar e 

caracterizar as principais formações vegetais existentes e sua distribuição na AII. Com este 

objetivo, inicialmente foram aplicadas técnicas de mapeamento utilizando Sistema de 

Informações Geográficas (SIG). O programa utilizado foi o SPRING 5.06, processando uma 

imagem Landsat-5 de 2009, com banda pancromática (15m) do landsat-7, composição colorida 

de bandas 543 (por ser esta combinação uma das que melhor mostra o contraste solo-

biomassa).  

 

A técnica de mapeamento utilizada é denominada de classificação e permite 

reconhecer diferentes alvos, como por exemplo: solo exposto ou diferentes tipos de vegetação 

a partir das suas características espectrais. Na composição 543 foi realizada a classificação 

não supervisionada (segmentação) permitindo conhecer à priori (sem intervenção do homem) 

as classes de uso e ocupação; para posteriormente serem utilizadas na classificação 

supervisionada (seleção de alvos padrão), empregando como áreas de treinamento locais 
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conhecidos a AII, AID e ADA. Obtendo como resultado os mapas de uso e ocupação do solo das 

citadas áreas. 

 

O resultado do diagnóstico da cobertura vegetal detalha melhor este uso e 

ocupação do solo. A AII do Aterro Sanitário do distrito de Maravilha é caracterizada pela 

presença de pequenas e médias propriedades rurais, onde a principal atividade econômica é o 

cultivo de lavouras anuais e perenes. Os remanescentes florestais que ainda restam estão 

distribuídos de forma dispersa e possuem diferentes tamanhos e elevado grau de alteração. A 

descrição das classes vegetativas existentes na AII é apresentada a seguir. 

 

10.2.2 Resultados do Diagnóstico 
 

O ANEXO R – PLANTA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO/AII apresenta o 

mapeamento das classes de uso e ocupação do solo e a Tabela 10.1, as áreas e percentuais 

ocupados por cada uma dessas classes. Verificou-se que 47.615,801 ha são ocupados por 

culturas anuais, o que representa 86,8%, seguida da vegetação arbórea, segunda classe com 

maior percentual de ocupação com 12,7 % da AII, o que corresponde a 6.953,171 ha. Em 

terceiro lugar encontram-se as culturas perenes, ocupando 0,3 % com 146,691 ha e finalmente 

a vegetação arbustiva com 0,2 %, que correspondem a 90,323  ha. 

 

TABELA 10.1. Classes de uso do solo em ordem decrescente de área e percentual de ocupação da AII do 
Aterro Sanitário do distrito de Maravilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2.1 Culturas Anuais 
 

A maior parte da área é ocupada por cultivos agrícolas de culturas anuais como 

ilustram as Figuras 10.5. O histórico do cultivo da área, fornecido por proprietários rurais, 

Classes  Área (ha) % 

Culturas anuais 47.615,801 86,8 

Vegetação arbórea 6.956,171 12,7 

Culturas perenes 146,691 0,3 

Vegetação arbustiva 90,323 0,2 

Total 54.805,986 100 
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revelam que, nos últimos anos, as culturas anuais de ciclo curto como a soja (Glicine max) e o 

milho (Zea mays) têm sido as culturas plantadas no verão e o trigo (Triticum vulgare) e a 

aveia (Avena sativa)  no inverno, o que configura um sistema de rotação de culturas 

característico da região com finalidade de um melhor manejo e conservação do solo além de 

obter  altos índices de produtividade. O trigo na ocasião de realização deste diagnóstico foi à 

cultura que ocupou a maior parte da área. A Mandioca (Manihot esculenta),  e  hortaliças 

como: Repolho (Brassica oleracea var. capitata), Brócolis (Brassica oleracea var. italica), 

Couve-flor (Brassica oleracea var. botrytris)  foram à segunda cultura anual com maior 

superfície de área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10.5. (a) Vista geral da AII onde predominam as lavouras anuais. (b) Vista geral de uma das 
plantações de mandioca existente na área. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

Nos locais de pousio ou desprovidos de cultivos agrícolas, observa-se restos 

culturais de milho, juntamente com infestações de espécies herbáceas porte rasteiro como o 

Nabo forrageiro (Raphanus raphanistrum), Picão-preto (Bidens pilosa), Nabo (Raphanus 

sativus), Falsa-serralha (Emilia sonchifolia), Losna-branca (Parthenium hysterophorus), 

Guanxuma (Gaya pilosa),rubim (Leonurus sibiricus) e a Trapoeraba (Commelina 

diffusa),especies infestantes típicas de lavoura abandonada, áreas de solos degradados pelo 

uso intensivo de maquinas ágrícolas e solos ácidos causados pelo execessos de adubação 

química  existentes neste tipo lavoura.(Figura 10.6). 
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FIGURA 10.6. Área desprovida de cultivo agrícola (pousio) com alta infestação de  espécies invasoras 
daninhas sobre a palhada de milho. 
Fonte: Ferro,2009. 

 

 

10.2.2.2 Espécies Arbóreas 
 

A vegetação arbórea ocorre na área principalmente de duas maneiras: 

distribuídas de forma isolada ou agrupadas em pequenos e freqüentes  maciços ao longo da 

paisagem  e nos fragmentos florestais existentes.  

 

Ao longo da área se observa a intensa ocorrência  espécies exoticas como: Santa 

bárbara (Melia azedarach), Grevílea (Grevillea robusta), Eucalipto (Eucalyptus sp), Manga 

(Mangifera indica),geralmente estas espécies se encontram nas bordas das estradas, isoladas 

no interior das áreas de lavouras anuais e pastagens ou em pequenos agrupamentos ao redor 

das residências e construções localizadas no interior de algumas propriedades como podemos 

visualizar nas Figuras 10.7.  

 

 



 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.7. (a) Detalhe da espécie arbórea exótica eucalipto existente na AII. (b) Vista geral de 
pequenos agrupamentos arbóreos comumente encontrados ao longo da AII. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

A AII apresenta dois fragmentos florestais significativos, um situado na porção 

Noroeste “Mata Doralice” com tamanho de aproximadamente 2.603,694 há e outro na porção 

Sudoeste “Mata do Barão” com tamanho de 2.662,523 há (Figuras 10.8a e 10.8b); estes se 

encontram circundados por áreas agrícolas (Figura 10.9a), apresentam formatos diferenciados 

e elevado grau de alteração uma vez que apresentaram uma baixa diversidade de espécies 

nativas, constituídas apenas por de espécies pioneiras, secundárias iniciais, além das espécies 

exóticas. Outras características como ausência de sub-bosque denso e camada de serrapilheira 

pouco espessa (devido a alta incidência de luminosidade no interior do fragmento) também 

podem ser constatadas nestes fragmentos como ilustra a Figura 10.9b. A descrição detalhada 

dos fragmentos será feita a seguir e em virtude da similaridade dos mesmos de forma 

conjunta. 
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FIGURA 10.8. (a) Vista geral do fragmento florestal situado da porção noroeste da AII. (b) Vista geral do 
fragmento florestal situado na porção sudoeste da AII. 
Fonte: Ferro, 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.9. (a) Vista geral do fragmento florestal localizado na porção noroeste da AII, circundado 
por área de cultivo agrícola. (b) Detalhe do interior de fragmento florestal localizado na porção 
sudoeste da AII, evidenciando a existência de sub-bosque pouco denso e com sinais de perturbação 
antrópica. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

Os fragmentos existentes na AII são constituídos por dois estratos bem 

definidos, um superior, formado por árvores com altura média 6 metros e outro inferior (sub-

bosque), formado por poucos arbustos jovens com altura media entre 0,5 a 1,5 m, dispostos 

de maneira esparsa, constituindo uma regeneração natural rala caracterizando uma suscessão 

florestal secundária em estágio inicial.  Nas bordas dos fragmentos, foi constatada uma alta 

incidência de espécies exóticas como Eucalipto (Eucaliptus sp), Santa-barbara (Melia 

a b 

a b 
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azedarach) e a presença de frutíferas  como Manga (mangifera indica), Limão-rosa (citrus sp) 

e Goiaba (Psidium guajava), além das espécies nativas pioneiras que colonizam áreas abertas 

e apresentam como características, o ciclo de vida curto, crescimento rápido,dispersão de 

sementes feita por pássaros,morcegos e vento, além da  densidade da madeira baixa. Esta 

composição de espécies na borda, provavelmente, é uma conseqüência da mudança de fatores 

microclimáticos, como o aumento da luminosidade e a redução da umidade do ar e do solo, 

que propiciam o estabelecimento e desenvolvimento destas espécies. As espécies nativas com 

maior ocorrência nos fragmentos são listadas na Tabela 10.2. 

 

TABELA 10.2. Famílias e espécies nativas que ocorrem com maior incidência nos fragmentos 
existentes na AII. Londrina-PR, Outubro de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Nome científico Nome comum 

Anacardinaceae Schinus terebenthifolius Aroeira -pimenta 

Apocynaceae Peschiera fuchsiaefolia Leiteiro 

Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia Jacarandá 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Tapiá 

Lauraceae Ocotea sp. Canela 

Leguminosae 

 

Bauhinia forficata  Pata-de-vaca 

Acacia polyphylla  Monjoleiro 

Anadenanthera columbrina  Angico-branco 

Parapiptadenia rigida   Gurucaia 

Dalbergia frutescens    Feijão-cru 

Machaerium stipitatum  Sapuva 

Flacourtiaceae Casearia sylvestris   Café de bugre 

Podocarpaceae Sebastiania commersoniana Branquilho 

Ulmaceae Trema micrantha Crindiúva 

Verbenaceae Aloysia virgata Cambará 
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10.2.2.3 Culturas Perenes 
 

Na AII também encontramos o cultivo de lavouras perenes como a  laranja 

(Citrus sinensis), como podemos visualizar na Figura 10.10. Os pomares estão localizados 

principalmente localizados na porção norte da área, com plantio feito em espaçamento 3x3m 

e apresentam nas entre linhas de plantio uma alta infestação de espécies herbáceas 

gramíneas, como o Capim-Braquiária (Brachiaria decumens), a Grama-seda (Cynodon dactylon) 

e o Capim-colonião (Panicum maximum), com altura média variando entre 0,5 a 0,8 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.10. Vista geral de uma lavoura de laranja infestada por espécies gramíneas invasoras, 
cultura perene muito cultivada na porção norte da AII. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

10.2.2.4 Espécies Arbustivas 
 

As espécies arbustivas ocorrem na AII principalmente nas áreas desprovidas de 

cultivos agrícolas ou pousio e nas margens das estradas; onde geralmente se encontram 

associadas com espécies herbáceas invasoras caracterizando áreas de solos degradados, com 

pobreza nutricional e alto grau de compactação;provavelmente causados pelo uso intensivo de 
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maquinas agrícolas e solos desprovidos de cobertura vegetal expostos a altas temperaturas e a 

processos erosivos. As espécies a Mamona (Ricinus comunis) e Alecrim do campo (Baccharis 

dracunculifolia), Cordão-de-frade (Leonotis nepetifolia) e Goiaba (Psidium guajava) ocorrem 

com maior freqüência,  apresentando altura que varia entre 0,5 e 1,5 metros.  

10.3 Flora da Área de Influencia Direta (AID) 

 

10.3.1 Metodologia de estudo 
 

Os procedimentos metodológicos adotados para o diagnóstico da flora da AID 

foram similares aos utilizados no diagnóstico da AII, porém, visando um maior detalhamento 

das informações da flora da AID, alguns procedimentos foram aprimorados com intuito de um 

maior detalhamento da vegetação. 

 

O levantamento de campo foi realizado visando identificar e caracterizar as 

principais formações vegetais existentes e a sua distribuição na AID. Devido ao alto grau de 

degradação e antropização da vegetação que recobre a área, visto que a sua maior parte 

encontra-se ocupada por culturas anuais, à coleta de dados teve um caráter exploratório ao 

longo da área, além de incursões em áreas específicas a vegetação existentes nas áreas de 

Preservação Permanente (APPs), onde a coleta de dados realizou além da identificação visual 

e a coleta da altura média das espécies e tamanho médio do CAP (circunferência do caule à 

altura de 1,30 m), das espécies arbóreas, com intuito de definir a caracterização de tipologia 

florestal, ou seja, o estágio sucessional da formação vegetal existente nestas áreas.  

 

10.3.1.1 Resultados do diagnóstico 
 

O mapeamento das classes de uso e ocupação do solo  mostrados no ANEXO S – 

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO/AID e na Tabela 10.3, apresenta as áreas e percentuais 

ocupados por cada uma dessas classes. Verificou-se que 254,83 ha são ocupadas por culturas 

anuais, o que representa 90,03%, seguida da vegetação Herbácea- Arbustiva, segunda classe 

com maior percentual de ocupação com 5,27 % da AID, o que corresponde a 14,92  ha. Em 

terceiro lugar encontram-se a vegetação arbórea, ocupando 4,54 % com 12,85 ha e finalmente 

a área de regeneração natural com 0,16 %, que corresponde a 0,44 ha totalizando os 283,04 ha 

de área existentes na AID. 
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TABELA 10.3. Classes de uso do solo em ordem decrescente de área e percentual de ocupação da AID 
do empreendimento ETRIP localizada em Londrina/PR. 

 

Classes Área (ha) % 

Culturas anuais 219,83 90,03 

Vegetação Herbácea-arbustiva 14,92 5,27 

Vegetação  arbórea 12,85 4,54 

Regeneração Natural 0,44 0,16 

Total 283,04 100 

 

 

A seguir serão detalhadas as principais características da vegetação que, 

compõe a classe de cobertura da AID. Com o intuito de a compreensão a descrição da 

cobertura vegetal será divida em na vegetação Ciliar do Ribeirão dos Apertados, vegetação 

ciliar do córrego localizado na porção noroeste (margem direita), em uma área de 

regeneração natural (capoeirão) localizada na porção sudoeste da área; capoeiras  (maciços 

de vegetação herbácea-arbustiva), localizados na porção norte e cultivos anuais vegetação  

que aparece de forma mais representativa ao longo da área. 

 

10.3.1.2  Vegetação Ciliar do Ribeirão dos Apertados 
 

A Vegetação ciliar do Ribeirão dos Apertados apresenta sinais de antropização e 

diferentes estágios de degradação ao longo de suas margens, compondo uma vegetação 

secundária em fase inicial de regeneração. De maneira geral, a APP (Área de Preservação 

Permanente) não apresenta uma cobertura vegetal arbórea que atenda às exigências legais 

(Código Florestal Lei 4.771/65, Lei Federal 8.803/93 e Art. 3O da Resolução CONAMA 303/02). 

 

Em grande parte das margens à ausência de espécies arbóreas é total e em 

outras, ocorre à predominância de espécies arbustivas juntamente com espécies herbáceas 

invasoras, onde se destaca uma alta infestação de Capim-colonião (Panicum maximum) que se 

apresenta distribuído em faixas de aproximadamente 5 metros de largura circundando de toda 

área de APP (Figura 10.11a); a infestação desta vegetação é caracterizada pela ausência de 

significativos fragmentos florestais próximos a está APP, sendo que os mais próximos se 

encontram numa distancia de aproximadamente 7.877,00 m ao noroeste e 3.533 m ao 

sudoeste; isso dificulta a dispersão de sementes de espécies nativas para o local por animais e 
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vento, contribuindo assim para está alta infestação de gramíneas invasoras e a baixa 

diversidade de espécies arbóreas. Outro fator que dever ser considerado para essa baixa 

diversidade é o histórico de utilização da área que comprova que esta vem sendo cultivada 

com culturas anuais e pastagem tornando se muito baixa a possibilidade de um banco de 

sementes de espécies arbóreas nativas neste solo, impossibilitando a germinação e 

estabelecimento destas espécies. As árvores, quando existentes, se encontram isoladas ou 

agrupadas em maciços lineares ocupando apenas uma estreita faixa que possui cerca de 4 

metros de largura comprimida pela vegetação rasteira como mostra a Figura 10.11b, A seguir 

descreve-se detalhadamente a vegetação existente nas suas margens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.11. (a) Detalhe da margem esquerda do ribeirão dos Apertados ocupado com espécies 
gramineas, evidenciando a ausência de espécies arbóreas  em alguns trechos deste córrego. (b) Vista 
geral da Vegetação Ciliar do Ribeirão dos apertados onde existe uma estreita faixa de árvores e alta 
infestação de espécies herbáceas invasoras e gramíneas comprovando o alto grau de degradação da 
mesma. 
Fonte: Ferro, 2009. 
 

 

10.3.1.3 Descrição da margem esquerda do Córrego Ribeirão do Apertados 
 

A margem esquerda apresenta maior grau de degradação do que à direita 

(pertencente a AID); no sentido oeste-leste dessa margem foi possível observar dois tipos de 

formação vegetal distintas: uma formação herbácea-arbustiva que recobre a maior parte da 

área, constituída por espécies gramíneas exóticas e invasoras, espécies comumente 

encontradas em áreas degradadas  utilizadas com pastagem ou lavoura  e outra  constituída 

principalmente por espécies arbóreas exóticas que se apresentam agrupadas de forma isolada 

ao longo da margem. (Figuras 10.12a e 10.12b). 

a b 
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FIGURA 10.12. (a) Vista geral da margem esquerda do Ribeirão dos Apertados, localizado na porção Sul 
da AID. (b) Detalhe a vegetação que compõe margem esquerda do Ribeirão dos Apertados, no sentido 
oeste-leste,dividida em dois estratos: um superior composto por espécies arbóreas e um inferior 
composto por espécies herbáceas-arbustivas. 
Fonte: Ferro, 2009. 
 

 

Espécies herbáceas-arbustivas invasoras e gramíneas/Margem Esquerda 

 

A vegetação herbácea-arbustivas invasoras e gramíneas ocorre 

predominantemente ao longo da margem esquerda, compõe uma faixa de aproximadamente 4 

metros de largura e altura média variando entre 0,5 a 2,5 m, esta vegetação é caracterizada 

por ocorrer em áreas com alto índice de insolação, apresentar um crescimento rápido e um 

alto potencial de disseminação. Entre as espécies que ocupam esta margem, destaca-se a 

gramínea Capim- colonião (Panicum Maximum) planta que apresenta porte elevado, ereta e 

em alguns locais atinge até 3,0 metros de altura, com grande massa foliar e rebrota, fatores 

que dificulta o seu controle e facilita sua disseminação, inviabilizando qualquer tentativa de 

recuperação de uma área sem um cuidado e controle específico sobre essa espécie. (Figura 

10.13a) A espécie invasora perene Ricinus comunis, popularmente conhecida como mamona, é 

a segunda que ocorre com maior freqüência apresentando  altura variando entre 0,5 e 2,0 

metros, infestando principalmente as bordas da APP, margeando os cultivos, onde o solo se 

encontra,com baixa umidade e com maior compactação, características propícias ao 

desenvolvimento desta espécie.  (Figura 10.13b).  O Rubim (Leonorus sibiricus), o Picão 

(Bidens pilosa), e o nabo (Raphanus raphanistrum) também apresentam ocorrência 

significativa na área. 

 

a b 
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A lista completa com as espécies herbárecas-arbustivas gramíneas e invasoras 

que compõe a vegetação ciliar do Ribeirão dos Apertados pode ser visualizada na Tabela 10.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.13. (a) Detalhe da gramínea invasora capim-colonião, espécie altamente infestante na 
margem esquerda do Ribeirão dos Apertados. (b) Detalhe da arbustiva invasora Mamona, espécie que 
ocorre com freqüência na margem esquerda do Ribeirão dos Apertados. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

Espécies arbóreas/Margem Esquerda 

 

A ocorrência das espécies arbóreas na margem esquerda do Ribeirão dos 

Apertados, é caracterizada por apresentar  baixa diversidade de espécies nativas, culminando 

com a alta incidência de espécies exóticas distribuídas isoladamente ao longo da margem. As 

árvores que formam o dossel superior apresentam uma altura média variando entre 1,5 a 4 m 

e CAP médio (circunferência do caule à altura de 1,30 m), entre 50 cm a 100 cm. Dentre as 

espécies exóticas que ocorrem com maior freqüência podemos destacar a Santa-barbara 

(Melia Azedarach),espécie predominante na área  que apresenta o maior número de indivíduos  

cerca 15 distribuídos de forma isolada, seguidas por Eucalipto (Eucalyptus sp) com 8 indivíduos 

e manga (mangífera indica) com 3 indivíduos. As espécies arbóreas nativas ocorrem em menor 

numero e são constituídas em sua maioria por espécies pioneiras ou secundárias iniciais de 

rápido crescimento e fácil dispersão de sementes, comuns em áreas abertas, com alto nível de 

insolação, solos com pobreza de nutrientes e desagregados. (Figura 10.14). 

 

A lista completa com as espécies arbóreas que compõe a vegetação ciliar do 

Ribeirão dos Apertados pode ser visualizada na Tabela 10.5. 

b a 
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FIGURA 10.14. Detalhe da santa-barbara, espécie arbórea exótica que apresenta o maior número de 
indivíduos na margem esquerda do Ribeirão dos Apertados. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

10.3.1.4 Descrição da vegetação da margem direita do Córrego Ribeirão do Apertados 
 

A margem direita do córrego também apresenta sinais de antropização; porém 

se encontra com maior grau de conservação e maior diversidade de espécies, devido a uma 

considerável regeneração de espécies arbóreas pioneiras que aparecem em boa densidade e 

freqüência, e um número maior de indivíduos arbóreos adultos, embora ainda em alguns 

pontos seja visível a ausência total dessas espécies. A cobertura vegetal constituída 

predominantemente por espécies herbáceas-arbustivas  invasoras e gramíneas,  já descritas e 

presentes também na margem esquerda e por espécies arbóreas compondo  uma faixa vegetal 

de aproximadamente 5 metros de largura (Figuras 10.15). 

 

Com base na Lista de espécies arbóreas ameaçadas de Extinção no Estado do 

Paraná (SEMA, 2004), foram identificadas na área de estudo as espécies do bioma Floresta 

Estacional Semidecidual: Gurucaia (Parapiptadenia rigida) e Guajuvira (Patagonula 

americana). Também se observou a espécie do bioma da Floresta Ombrófila Mista como o 

Machaerium paraguariense (Sapuvão ou Jacarandá). 
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No tocante à estratificação desta vegetação ciliar, verificou-se ao longo da área 

encontram-se dois estratos bem definidos: um superior formado por espécies arbóreas com 

altura média variando entre 4 a 10 m e CAP (circunferência do caule à altura de 1,30 m) 

variando entre 50 cm a 1,20 m e um estrato inferior formado por arvores jovens das espécies 

arbóreas, por espécies herbárecas-arbustivas invasoras e gramíneas, que variam entre 0,60 e 

2,5 m de altura e constituem o sub-bosque ralo desta vegetação (Figuras 10.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 10.15. (a) Vista Geral da Margem direita do Ribeirão dos Apertados, localizada na porção Sul da 
AID. (b) Detalhe da cobertura vegetal que compõe a margem direita do Ribeirão dos Apertados, 
ocupando aproximadamente uma faixa de 5 m de largura. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10.16. (a) Detalhe da estratificação da vegetação ciliar que ocorre na margem direita do 
Ribeirão dos Apertados, evidenciando a existência de dois estratos bem definidos: um superior 
composto por espécies arbóreas e outro inferior composto por espécies herbáceo-arbustivas invasoras e 
gramíneas. (b) Detalhe das espécies herbáceo-arbustivas que compõe o sub-bosque ralo da Vegetação 
Ciliar do Ribeirão dos Apertados (margem direita). 
Fonte: Ferro, 2009. 
 

b a 

b a 
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Espécies herbáceo-arbustivas invasoras e gramíneas/Margem Direita 

 

Espécies herbáceas-arbustivas invasoras e gramíneas encontram-se distribuídas 

ao longo das margens deste córrego em sua maioria, são as mesmas que ocorrem na margem 

esquerda,porém com uma incidência menor, pois é bastante freqüente encontrarmos ao longo 

da margem uma  regeneração natural de espécies  nativas. Além das espécies já citadas 

anteriormente no item - Espécies herbáceas-arbustivas invasoras e gramíneas/margem 

esquerda, destacam-se na margem direita a espécie Bambu (Bambusia sp), que ocorre em 

forma de reboleiras ao longo da área, principalmente em locais aonde o solo apresenta uma 

elevada umidade; e a caapeba (Piper aduncum) com desenvolvimento muito freqüente nas 

áreas com menor insolação e maior umidade ou seja sub-bosque das árvores. (Figura 10.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.17. Detalhe espécie herbáceo-arbustiva invasora Bambu que se apresenta em forma de 
reboleira ao longo da margem direita do Ribeirão dos Apertados. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

Espécies Arbóreas/Margem Esquerda 

 

A vegetação arbórea é formada principalmente pelas espécies pioneiras e 

secundárias iniciais e além das espécies exóticas e frutíferas. Entre as nativas destacando-se 

as árvores de Guajuvira (Patagonula americana) Canela-amarela (Nectranda lanceolata), 
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Leiteiro (Peschiera fuchsiaefolia) e Miguel pintado (Cupania vernalis)  que ocorrem com maior 

freqüência na área seguidas pelas espécies: Tapiá (Alchornea glandulosa), Gurucaia 

(Parapiptadenia rígida) e Canjarana (Cabralea canjerana), esta ultima ocorre com freqüência 

no subosque das árvores maiores. Entre as espécies exóticas destacam-se a Santa-barbara 

(Melia azedarch) e o limão Rosa (Citrus limonum). (Figura 10.18). 

 

A lista completa com as espécies arbóreas que compõe a vegetação ciliar do 

Ribeirão dos Apertados pode ser visualizada na Tabela 10.5. 

 

 
FIGURA 10.18. Detalhe da Guajuvira, espécie arbórea nativa que ocorre em maior freqüência na 
margem direita do Ribeirão dos Apertados. 
Fonte: Ferro, 2009. 
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TABELA 10.4. Espécies herbáceas gramíneas e arbustivas que predominam na APP do Ribeirão dos 
Apertados, Londrina-PR (Outubro, 2009). 
 

ESPÉCIE                                  NOME COMUM 

Herbáceas  (gramíneas) 

Andropogon bicornis Capim-rabo-de-burro 

Digitaría insularis  Capim-amargoso 

Brachiaria sp Capim-braquiária 

Panicum Maximum Capim-colonião 

Herbáceas  

Bidens sp Picão-preto 

Emilia sonchifolia Falsa-serralha 

Gaya pilosa  Guanxuma 

Leonorus sibiricus Rubim 

Parthenium hysterophorus Losna-branca 

Raphanus raphanistrum Nabo 

Thelypteris dentata Samambaia 

Subarbustiva e arbustiva 

Alternanthera tenella Alecrim-do-campo 

Bambusia sp Bambu 

Ricinus Comunis Mamona 

Piper aduncum caapeba 
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TABELA 10.5. Relação das espécies arbóreas nativas e exóticas com seus nomes populares, que 
compõem a vegetação ciliar do Ribeirão dos Apertados, Londrina – PR (Outubro de 2009)  
 

Família Espécie Nome popular 

Anacardiaceae Schinus terebenthifolius Aroeira pimenteira 

Anacardiaceae Mangifera indica Manga 

Apocynaceae Peschiera fuchsiaefolia Leiteiro 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Peroba-rosa 

Asteraceae Gochnatia polymorpha Cambará 

Bixaceae Bixa orellana Urucum 

Boraginaceae Platypodium elegans Louro-Pardo 

Boraginaceae Patagonula americana Guajuvira 

Cecropiaceae Cecropia pachystachya Embaúba 

Celastraceae Maytenus ilicifolia Espinheira-santa 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa tapiá 

Fabaceae Bauhinia Forficata Pata-de-vaca 

Flacourtiaceae Casearia sylvestris Café-de-bugre 

Lauraceae Nectranda lanceolata Canela - Amarela 

Lauraceae Ocotea velutina Canelão 

Leguminosae Dalbergia frutescens    Feijão-cru 

Leguminosae-

Caesalpinoideae 

Cássia ferruginea Canafístula 

Leguminosae-Papilionoideae Machaerium stipitatum Sapuva 

Leguminosae-Papilionoideae Machaerium paraguariense Sapuvão ou jacaranda 

Leguminosae-Papilionoideae Platypodium elegans Amendoim-bravo 

Leguminosae-Mimosoideae Parapiptadenia rigida gurucaia 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro 

Meliaceae Melia azedarach Santa bárbara 

Moraceae Malucra tinctoria Amora-brava 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitangueira 

Myrtaceae Eucalyptus sp Eucalipto 

Rhamnaceae Colubrina glandulosa sobrasil 

Rosaceae Prunus domestica Ameixeira 

Rutaceae Citrus limonum Limão-rosa 

Sapindaceae Cupania vernalis Miguel pintado 

Solanaceae Solanum glandulosum Fumo Bravo 

Tileaceae Helicarpus americanus Algodoeiro 
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Vegetação Ciliar do Córrego localizado na porção Noroeste da AID (margem 

direita) 

 

A Vegetação ciliar do Córrego localizado na porção Noroeste da AID apresenta 

sinais de antropização ao longo de sua margem, sendo composta por uma formação vegetal 

secundária em fase inicial de regeneração, apresentando uma baixa diversidade de espécies 

arbóreas com predominância de espécies exóticas como a Grevílea (Grevilea robusta), Santa 

Barbara (Melia Azedarach) e eucalipto (Eucalyptus sp) que aparecem ao longo da margem  em 

meio a infestação de espécies gramíneas invasoras  como o capim colonião (Panicum 

Maximum), grama seda (Cynodom dactylom) e capim gordura (Melinis minutiflora),  formando 

um sub-bosque pouco desenvolvido com altura média variando entre 0,5 a 1,0 metro. As 

árvores apresentam altura variando entre 1 e 4 metros e circunferência do caule à altura de 

1,30 m (CAP) variando entre 25 a 50 cm. O espaçamento entre as árvores também é variável, 

ou seja, em alguns pontos o povoamento é adensado com um espaçamento de 2 x 2,5 m  e em 

outros as mesmas aparecem isoladas. A APP (Área de Preservação Permanente) não apresenta 

uma cobertura vegetal arbórea que atenda às exigências legais (Código Florestal Lei 4.771/65, 

Lei Federal 8.803/93 e Art. 3O da Resolução CONAMA 303/02)., não completando os 30m de 

largura exigidos na legislação em alguns pontos da margem a vegetação não ultrapassa a 5m 

de largura e em outros onde a mata se encontra menos degradada chega-se em média a 20m 

de largura. Figuras 10.19. 

 

A lista completa com as espécies arbóreas que compõe a vegetação ciliar do 

córrego pode ser visualizada na Tabela 10.6. 
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FIGURA 10.19. (a) Vista Geral da APP do Córrego  localizada na porção noroeste da AID. (b) Detalhe da 
APP do Córrego, localizada na porção Noroeste AID, evidenciando a baixa diversidade de espécies 
arbóreas no local. 
Fonte: Ferro, 2009. 
 
 
TABELA 10.6. Relação das espécies arbóreas nativas e exóticas com seus nomes populares, que 
compõem a vegetação ciliar do Córrego localizado na porção Noroeste da AID, Londrina – PR ( Outubro 
de 2009). 

Família Espécie Nome popular 

Anacardiaceae Schinus terebenthifolius Aroeira pimenteira 

Anacardiaceae Mangifera indica Manga 

Apocynaceae Peschiera fuchsiaefolia Leiteiro 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Peroba-rosa 

Asteraceae Gochnatia polymorpha Cambará 

Bixaceae Bixa orellana Urucum 

Boraginaceae Platypodium elegans Louro-Pardo 

Boraginaceae Patagonula americana Guajuvira 

Cecropiaceae Cecropia pachystachya Embaúba 

Celastraceae Maytenus ilicifolia Espinheira-santa 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa tapiá 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia Tamanqueiro 

Fabaceae Bauhinia Forficata Pata-de-vaca 

Flacourtiaceae Casearia sylvestris Café-de-bugre 

Lauraceae Nectranda lanceolata Canela - Amarela 

Lauraceae Ocotea velutina Canelão 

Leguminosae Dalbergia frutescens    Feijão-cru 

Leguminosae-

Caesalpinoideae 

Cássia ferruginea Canafístula 

b a 



 

 

129 

Leguminosae-Papilionoideae Machaerium stipitatum Sapuva 

Leguminosae-Papilionoideae Platypodium elegans Amendoim-bravo 

Leguminosae-Mimosoideae Parapiptadenia rigida gurucaia 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro 

Meliaceae Melia azedarach Santa bárbara 

Moraceae Malucra tinctoria Amora-brava 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitangueira 

Myrtaceae Eucalyptus sp Eucalipto 

Proteceae Grevílea robusta Grevílea 

Sapindaceae Cupania vernalis Miguel pintado 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Mutambo 

Solanaceae Solanum glandulosum Fumo Bravo 

Tileaceae Luehea divaricata Acoita-cavalo 

 

 

Culturas Anuais 

 

A área de com culturas Anuais possui uma extensão de 254,83  há, constituindo 

assim a maior parte da AID e apresentando características de um ambiente antropizado, no 

qual a vegetação original já sofreu intervenção humana e foi modificada ou retirada . O solo 

na ocasião do levantamento em sua maior parte se encontra cultivado com a cultura anual 

Trigo (Triticum aestivum) em final de ciclo vegetativo, porém em algumas localidades foi 

possível observar o plantio de espécies utilizadas como adubação verde de inverno como aveia 

preta (Avena strigosa) e nabo forrageiro(Raphanus sativus) , plantadas em sistema de plantio 

direto (SPD), sob a palhada de milho (Zea mays), evidenciando a utilização de sistema de 

rotação de culturas muito característico da região que visa um melhor manejo e conservação 

da fertilidade e estrutura do solo (Figuras 10.20).  Em alguns pontos da área de forma isolada 

ou em reboleiras, já é possível observar a infestação de espécies herbáceas gramíneas e 

invasoras de pequeno porte, apresentado uma altura média entre 0,20 a 0,40 m. Entre as 

gramíneas destacam-se o capim colchão (Digitaria ciliaris), capim-pé-de-galinha (chloris 

polydactyla) e capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) que são herbáceas perenes e anuais 

de porte ereto, com características de rápido crescimento e forração do solo. Dentre as 

herbáceas invasoras que recobrem a área, as que ocorrem com maior freqüência são: a 

trapoeraba (Commelina benghalensis) com maior índice de infestação, seguida pela picão-
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preto (Bidens pilosa) e  caruru-branco (Amaranthus deflexus), plantas anuais muito 

infestantes de lavouras anuais na região Sudeste e sul do País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.20. (a) Vista geral da área de cultivos anuais da AID. (b) Vista geral da porção oeste da AID, 
área de lavoura cultivada com trigo. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

Área com Regeneração Natural 

 

A área de regeneração natural está localizada na porção sudoeste do 

empreendimento, e possui um tamanho de aproximadamente 0,44 ha como podemos visualizar 

na Figura 10.21. A formação vegetal existente neste local pode ser caracterizada como uma 

das formações que compõe a fase inicial do processo de sucessão secundária denominada de 

Capoeirão por apresentar uma baixa diversidade de espécies e pouca quantidade de indivíduos 

de porte arbóreo, sendo que a maioria destes indivíduos é são de espécies exóticas. Em 

relação  a estratificação, esta vegetação é constituída de dois estratos bem definidos: um 

inferior com espécies gramíneas e herbáceas  invasoras com altura média variando entre 0,60 

á 1,50m  e o outro superior composto predominantemente por duas espécies arbustivas-

arbóreas pioneiras típicas de regenerações jovens com altura média das plantas variando entre 

1,70 a 2,0m. Entre as especies de gramíneas invasoras destaca-se o capim-colonião (Panicum 

maximum), braquiária (Brachiaria sp),capim rabo de burro (Andropogon bicornis) e espécies 

herbáceas invasoras como: goiabeira,(Psidium guajava) e dente-de-leão (Taraxacum 

officinale) por ser a espécies de maior ocorrência. No estrato superior a predominância é a da 

espécie alecrim-do-campo (Alternanthera tenella), com a presença de alguns exemplares 

a b 
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isolados da espécie santa-barbara (Melia azedarach) distribuída ao longo da área. Esta 

composição vegetal formada por baixa diversidade de espécies já que ocorre na área alta 

incidência de indivíduos da mesma espécie com baixa importância ecológica, evidencia o 

desgaste e desagregação do solo da área, provavelmente sofrido pelo uso exacerbado de 

agricultura mecanizada e o uso intensivo de fertilizantes e agroquímicos, prática muito 

comum no cultivo de culturas anuais na região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.21. Vista geral da área de regeneração natural localizada na porção sudoeste da AID. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

10.4 Flora da Área de Influência Diretamente Afetada (ADA) 

 

10.4.1 Metodologia de estudo 
 

Os procedimentos metodológicos adotados para o diagnóstico da flora da ADA 

foram similares aos utilizados no diagnóstico da AII, porém, visando um maior detalhamento 

das informações da flora da ADA, alguns procedimentos foram aprimorados e, desta forma, o 

mapeamento das classes de uso de solo possibilitou uma separação da cobertura vegetal em 

vegetação arbórea e vegetação herbácea e arbustiva, culturas anuais e a definição da classe 

ocupada por solo exposto. 
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O levantamento de campo foi realizado visando identificar e caracterizar as 

principais formações vegetais existentes e a sua distribuição na ADA. Devido ao alto grau de 

degradação da vegetação que recobre a área, visto que a sua maior parte encontra-se 

ocupada por culturas anuais, à coleta de dados teve um caráter exploratório, ou seja, de 

reconhecimento e identificação das espécies e para isso, foram realizadas incursões na área 

do Empreendimento, na Vegetação Ciliar do Ribeirão dos Apertados, em uma área de nascente 

do mesmo, existente na porção oeste do empreendimento e em uma área de regeneração 

natural localizada na porção sudoeste. Com este objetivo, a coleta de dados realizou além da 

identificação visual, a coleta da altura média das espécies e tamanho médio do CAP 

(circunferência do caule à altura de 1,30 m), das espécies arbóreas, com intuito de definir a 

caracterização de tipologia florestal, ou seja, o estágio sucessional da formação vegetal 

existente nas áreas de Preservação Permanente (APPs).  

 

As espécies não identificadas in loco foram coletadas para posterior comparação 

com exsicatas já identificadas e depositadas no Herbário da Universidade Estadual de Londrina 

ou na coleção da autora. A grafia dos nomes científicos das espécies e de seus respectivos 

autores foi elaborada consultando as referidas exsicatas e DIAS et al. (2002).  

 

A partir dos dados coletados no levantamento, foi elaborada uma descrição e 

relação das espécies que ocorrem na área do empreendimento, na regeneração natural e nas 

Áreas de Preservação Permanente como a da Vegetação Ciliar (margem esquerda) e nascente 

do Ribeirão dos Apertados. 

 

 

10.4.2 Resultado do diagnóstico 
 

A área diretamente afetada (ADA) do empreendimento possui uma extensão de 

43,07 ha nos quais 40,21 há estão ocupados por culturas anuais (93,37%), 0,476 ha por 

vegetação arbórea (1,11%), 1,9343 por vegetação herbácea-arbustiva (1,02%) e o restante por 

regeneração natural (capoeirão) que compreende uma área de 0,44 há (0,16%) como podemos 

visualizar  ANEXO S – MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO/AID a apresentação dos dados de 

uso e ocupação do solo da ADA e na Tabela 10.7 e os percentuais de ocupação de cada classe. 
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TABELA 10.7. Classes de uso do solo em ordem decrescente de área e percentual de ocupação da ADA 
do empreendimento ETRIP localizado em Londrina/PR. 
 

Classes  Área (ha) % 

Culturas anuais 

 

40,21 93,37 

Vegetação arbórea  0,4768 1,11 

Vegetação herbácea- arbustiva 

 

1,9432 4,5 

Regeneração Natural 

 

0,44 1,02 

Total 43,0 100 

 

 

A ADA compreende a área do empreendimento como ilustra o ANEXO T – MAPA 

DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO/ADA, tendo como limites norte e oeste as divisas da área do 

empreendimento com áreas de lavoura que na ocasião do levantamento encontravam-se 

cultivadas com trigo (Triticum aestivum), ao leste área de lavoura em pousio e ao sul  as Área 

de Preservação Permanente (APP)  do Ribeirão dos Apertados (Figuras 10.22 e 10.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.22. (a) Vista geral da ADA e seu entorno.(b) Ao fundo, vista geral da porção oeste da ADA 
cultivada com trigo. 
Fonte: Ferro, 2009. 
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FIGURA 10.23. (a) Vista geral da porção leste da ADA, área de lavoura em estágio de pousio. (b) 
Detalhe da porção sul da ADA, APP do Ribeirão dos Apertados. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

10.4.2.1 Vegetação existente na ADA 
 

A ADA apresentou variação nos tipos de espécies vegetais existentes, sendo que 

de maneira geral, as espécies arbóreas ocorrem predominantemente nas Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), ou seja, na margem esquerda do Ribeirão dos Apertados, já descrita no 

referido item em uma área de nascente do mesmo córrego localizada na porção Oeste; além 

de se apresentar de maneira isolada e rala na formação de pequenos maciços na área de 

regeneração natural descrita. As espécies herbáceas e arbustivas se concentram em alguns 

pontos da área do empreendimento, e margeiam praticamente todas as áreas de Preservação 

Permanente (APPs), cujo elevado grau de degradação e alteração antrópica é evidenciado 

pela reduzida cobertura vegetal arbórea e pela existência desta vegetação. Na ADA também 

existe a presença de culturas anuais. Na seqüência as tipologias vegetais que ainda não foram 

descritas em itens anterior serão caracterizadas detalhadamente. 

 

Culturas anuais 

 

O terreno onde será implantado o empreendimento encontrava-se na ocasião do 

levantamento, cultivado com a cultura anual trigo (Triticum vulgare) , variedade  IPR -114  

(Figura 10.24a), ocupando um área de 35,81 ha. O trigo apresenta-se em estágio avançado de 

maturação e sinais de infestações do Brusone do trigo, doença provocada pelo fungo 

b a 
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Pyricularia grisea que ataca principalmente os grãos da cultura deixando-os deformados e com 

aspecto enrugado e com baixo peso específico. Em alguns pontos da área principalmente nas 

divisas do plantio e nos carreadores distribuídos ao longo da lavoura, onde o solo encontra-se 

exposto, podemos encontrar uma alta infestação de espécies herbáceas constituídas 

predominantemente por espécies de gramíneas exóticas juntamente com infestações de 

espécies invasoras de pequeno porte. Entre as gramíneas destacam-se espécies como Capim-

braquiária (Brachiaria decumbens), Grama-mato-grosso (Paspalum notatum) e Grama-estrela 

(Cynodon plectostachyus) que são herbáceas perenes de porte rasteiro com características de 

rápido crescimento e forração do solo. Dentre as herbáceas invasoras, destacam-se a, Losna-

branca (Parthenium hysterophorus), Caruru (Amaranthus viridis), Picão (Bidens 

pilosa),Trapoeraba (Commmelina benghalensis), Falsa-serralha (Emilia sonchifolia), Mamona 

(Ricinus communis) e Poaia (Richardia brasiliensis) como pode ser observado na Figura 10.24b. 

Essas plantas são anuais ocorrem normalmente em áreas com o uso intensivo de lavouras e 

pastagens, em terrenos planos ou suave-ondulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10.24. (a) Detalhe do trigo, cultura anual que recobre a maior parte do solo da área do 
empreendimento. (b) Detalhe da espécie herbácea invasora poaia infestante dos carreadores e margens 
da lavoura do trigo. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

10.4.2.2 Área de nascente do Ribeirão dos Apertados 
 

A área de uma das nascentes que desembocam no Ribeirão dos Apertados, 

encontra-se localizada na porção oeste da ADA do empreendimento. De maneira geral, está 

nascente não apresenta uma cobertura vegetal arbórea que atenda as exigências legais. Em 

b a 
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alguns trechos há ausência total das espécies arbóreas e em outros trechos as poucas espécies 

arbóreas existentes se encontram isoladas em uma faixa estreita que não supera 4 metros de 

largura, sendo inferior aos 50 metros exigidos pela legislação (Figura 10.25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.25. (a) Vista geral da nascente do Ribeirão dos Apertados, localizada na porção oeste da 
AID. (b) Detalhe de um trecho da nascente do Ribeirão dos Apertados, desprovido de vegetação 
arbórea. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

 

A formação vegetal existente pode ser considerada uma formação em fase 

inicial do processo de sucessão secundária denominada como Capoeira. A tipologia vegetal é 

divida em 2 estratos diferentes um superior composto exclusivamente por espécies arbóreas 

exóticas e frutíferas como Santa-barbara (Melia azedarach), Eucalipto (Eucalipto sp), 

Goiaba(Psidium guajava) e Manga (Mangifera indica). Estas árvores apresentam uma altura 

média de 3m e CAP médio (circunferência do caule à altura de 1,30 m), variando entre 50 a 80 

cm.  

 

Na ocasião do levantamento foram encontradas 4 exemplares de Santa-barbara, 

2 de Eucalipto ,2 de Goiaba e 1 de Manga, distribuídos de forma isolada ao redor da nascente. 

O estrato inferior é composto por herbáceas gramíneas, com altura média variando entre 0,50 

a 1,50 m, constituindo a vegetação predominante na área (Figura 10.26a). Dentre as 

gramíneas destaca-se o capim-colonião (Panicum maximum), espécie cuja característica 

principal é seu alto potencial de invasão e rápido crescimento, colonizando principalmente 

áreas abandonadas de lavoura mal manejadas (Figura 10.26b). É pertinente destacar que o 

capim-colonião, atualmente compete por espaço e nutrientes com as poucas espécies arbóreas 

a b 
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existentes na área e por ser uma espécie agressiva acaba prejudicando o estabelecimento, 

crescimento, desenvolvimento e dispersão das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.26. (a) Detalhe da espécie arbórea exótica santa-barbara; espécie que ocorre com maior 
freqüência na nascente do Córrego Ribeirão do Apertados. (b) Detalhe da gramínea invasora capim-
colonião, espécie herbácea infestante da nascente do Ribeirão dos Apertados. 
Fonte: Ferro, 2009. 

 

10.4.3 Considerações finais 
 

A flora nativa existente e identificada nas AII, AID e ADA do aterro de Maravilha 

refletem o elevado grau de fragmentação sofrido pela vegetação original da região que, em 

decorrência do processo de colonização vivido ao longo das últimas décadas, evidencia-se pela 

predominância de áreas ocupadas por culturas agrícolas e uma reduzida área coberta por 

florestas que se apresentam na forma de pequenos fragmentos florestais, isolados e bastante 

alterados pelas atividades antrópicas, e estreitas faixas de vegetações ciliares que margeiam 

as nascentes e córregos existentes nestas áreas. 

 

As atividades agrícolas ocupam cerca de  86,8 % da AII, 90,03% da AID e 93,37% 

da ADA, sendo que as principais culturas agrícolas são de ciclo anual e cultivo mecanizado 
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como a soja, o milho, o trigo. As culturas perenes como laranja também são encontradas na 

área de estudo, porém ocupam uma área bem inferior quando comparada com as de ciclo 

anual. 

 

As áreas ocupadas com matas ou vegetação arbórea ocupam cerca de 12,7 %  da 

AII, 5,27%  da AID e 1,11% da ADA. Estas matas correspondem às florestas nativas. 

 

O resultado do levantamento realizado nos fragmentos florestais revelou uma 

baixa diversidade de espécies nestes fragmentos, com a predominância de espécies pioneiras 

e a presença de espécies exóticas como a santa-bárbara e o e eucalipto. 

 

O levantamento realizado nas Áreas de Preservação Permanente do Ribeirão dos 

Apertados e do córrego localizado na porção Noroeste da AID demonstrou que a vegetação que 

compõe os mesmos possui uma alta infestação de espécies herbáceo-arbustivas invasoras e 

espécies arbóreas exóticas, além de baixa incidência e diversidade de espécies arbóreas 

nativas, não apresentando ao longo das suas margens a largura mínima de vegetação 

estabelecida pela legislação. 

 

 

10.5 Herpetofauna 

 

10.5.1 Introdução 
 

10.5.1.1 Os anfíbios e o Estado do Paraná  
 

Atualmente encontram-se descritas 6638 espécies de anfíbios anuros em todo o 

mundo, sendo que o Brasil abriga a maior riqueza do planeta com mais de 850 espécies e uma 

taxa de endemismo de aproximadamente 64% (Frost, 2010). Cerca de 120 espécies de anuros, 

correspondentes a 14,13% da diversidade brasileira, apresentam ocorrência registrada no 

estado do Paraná, Região Sul do Brasil (Machado et al., 1997). 

 

O norte do Estado do Paraná apresenta um histórico de vastas alterações no 

ambiente. Desde a década de 60, devido à agricultura e pecuária, a vegetação nativa do 

noroeste do Estado do Paraná, caracterizada como Floresta Estacional Semi-decidual, perdeu 
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quase que por completo sua composição original (Maack, 1981). A degradação desses 

ambientes naturais e sua fragmentação promovem uma diminuição da fauna em geral, 

incluindo a anurofauna, que sofre diretamente com os efeitos dessas alterações, pois 

apresentam uma relação complexa com esses ambientes (Duellman & Trueb 1994). 

 

Anfíbios anuros são animais sensíveis às mínimas alterações no ambiente em que 

vivem e por esse motivo dentre outros, são considerados excelentes bioindicadores (Duellman 

& Trueb, 1994). Segundo Heyer et al., 1994, tal grupo merece uma particular atenção como 

indicadores de qualidade ambiental devido a sua pele permeável e ao seu ciclo bifásico larva-

adulto. 

 

Em todo o mundo milhares de espécies de diversos grupos têm desaparecido 

graças à exploração da natureza de forma negligente e é provável que muitas espécies tenham 

sido extintas antes mesmo de terem sido descritas. A poluição das águas é uma das principais 

causas do declínio das populações de anfíbios, já que substâncias tóxicas contaminam as 

águas, tornando-as impróprias para o sucesso reprodutivo desse grupo (Duellman & Trueb, 

1994). 

 

Os desmatamentos e a fragmentação de habitats, são considerados como os 

principais responsáveis pela perda de diversidade e extinções locais de espécies de anuros em 

todo o mundo (Johnstone & Frid, 2002). A fragmentação atinge diretamente a perda de 

hábitat e também a dispersão de anuros em geral, o que ocasiona uma diminuição na 

abundância populacional e na riqueza de espécies em fragmentos isolados (Funk et al., 2005), 

permitindo que espécies generalistas ampliem suas distribuições e conseqüentemente 

substituam populações nativas especialistas (Kats & Ferrer, 2003). 

 

10.5.1.2 Os Répteis e o Estado do Paraná 
 

Os répteis foram, do ponto de vista evolutivo, os primeiros vertebrados a 

apresentarem todas as estruturas necessárias à vida terrestre. Deste modo, são independentes 

de ambientes aquáticos, o que não impediu secundariamente hábitos aquáticos. As principais 

adaptações ao ambiente terrestre residem nas membranas embrionárias e no tegumento 

resistente ao ressecamento. Esse grupo limita-se às regiões mais quentes do mundo e por 

serem ectotérmicos, dependem do ambiente externo para manter a temperatura, fato que 
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determina que os répteis são importantes integrantes da fauna em regiões tropicais 

(Hildebrand, 1995). 

 

No Paraná a fauna de répteis apresenta uma riqueza de espécies que reflete a 

diversidade de biomas e ambientes existentes no Estado, sendo registradas a presença de 154 

espécies (Mikich & Bérnils, 2004). Boa parte de região do Noroeste do Paraná, incluindo o 

município de Londrina, encontra-se altamente alterada e as condições atuais diferem das 

existentes originalmente de Floresta Estacional Semidecidual, representada atualmente 

apenas por pequenos remanescentes. A fauna de répteis conseqüentemente não representa o 

existente originalmente, incluindo em sua maioria animais generalistas e capazes de tolerar as 

alterações antrópicas. É este o caso de lagartos heliófilos conhecidos por calangos (membros 

do Gênero Ameiva e/ou membros da Subfamília Tropidurinae), que ocorrem na região em 

grandes áreas antropizadas com alta incidência solar (Brandão & Araújo, 2001). Outros 

lagartos comuns são os teiús e lagartixas, pertencentes às famílias Teiidae e Gekkonidae, 

respectivamente. As “cobras de duas cabeças”, que na verdade tratam-se de lagartos ápodes, 

(Amphisbaenia sp) também ocorrem nessa região. As serpentes são representadas 

principalmente por espécies da família Collubridae, embora ocorram os gêneros Crotalus e 

Bothrops, da família Viperidae, sendo estes considerados de interesse médico/farmacêutico. 

 

10.5.2 Materiais e métodos 
 

As áreas de provável ocorrência de répteis e anfíbios foram previamente 

definidas e depois percorridas em transectos de modo a registrar em fichas de campo a 

presença dos animais, e no caso dos anfíbios, a presença de vocalizações emitidas por machos 

adultos. As espécies de anfíbios registradas para a esta área de estudo foram identificadas 

através do canto de anunciação dos machos ou por aspectos morfológicos observados em 

campo, já para répteis utilizou-se apenas aspectos morfológicos. Para ambos os grupos 

utilizou-se captura ativa. 

 

Três porções de mata remanescente e que apresentam corpos d’água foram 

visitadas em cada coleta, de modo que cada corpo d’água foi visitado pelo menos uma vez 

durante a noite de coleta, totalizando 3 visitas a cada local nos dias 20, 24 e 30 de abril de 

2010. As coletas iniciaram às 18h e se estenderam até as 24h. O ANEXO U – MAPA DA ÁREA 

AMOSTRADA/HERPETOFAUNA destaca a área amostrada com os pontos 1, 2 e 3 apresentando 
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os áreas de influência onde concentraram-se os esforços: ADA:Área Diretamente Afetada; AID: 

Área de Influência Direta. 

 

10.5.3 Resultados e discussão 
 

10.5.3.1 Anfíbios 
 

As áreas amostradas apresentam pouca ou nenhuma vegetação nativa e 

características de ambiente muito antropizado, com intensa atividade agrícola. A mata ciliar 

aparentemente não apresenta as dimensões exigidas por lei e em alguns trechos os 

desmatamentos se estendem até as margens dos corpos d’água. 

 

Foram observadas no total 7 espécies, sendo 6 da família Hylidae e 1 da família 

Leiuperidae, das quais apenas 5 espécies pertencentes a família Hylidae foram registradas 

vocalizando (Tabela 10.8). 

 

 
TABELA 10.8. Espécies, número amostral, datas e pontos de coleta onde os anfíbios foram observados. 
P1, P2 e P3 (pontos amostrados na Figura 1): + = presença de vocalização; - = presença da espécie com 
ausência de vocalização; 0 = ausência da espécie. 
 

Espécies 
20.abr 24.abr 24.abr 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Hylidae          

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) - - + + - + + - + 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) - - - + - - + - + 

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) + 0 - + 0 - + 0 - 

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) + 0 + + 0 - + 0 - 

Hypsiboas raniceps Cope, 1862 + 0 + + 0 + + 0 0 

Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) - - 0 - - 0 - - 0 

Leiuperidae          

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826  0 - 0 0 - 0 0 - 0 

 

 

Todas as espécies presentes nesse estudo já têm registro no Estado do Paraná e 

apresentam-se fora da lista de animais ameaçados de extinção (Machado & Bernarde, 2002; 

IUCN, 2003; Segalla & Langone, 2004). 
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Todas as espécies relatadas foram registradas ao redor de corpos d’água, sendo 

estes poças ou riachos (Tabela 10.9). 

 

O fato de não haver matas de tamanho considerável e/ou fora dos padrões 

exigidos por lei dentro da área amostrada, afeta de forma negativa a fauna, uma vez que 

espécies generalistas apresentam maior facilidade de se adaptar a ambientes degradados e 

alterados, e as espécies especialistas tendem a desaparecer.  

 

TABELA 10.9. Espécies, tipos de ambiente e corpos d’água onde os anfíbios foram observados. aab = 
áreas abertas e desmatadas; bfl = borda de floresta ou mata ciliar; p = poça; r = riacho. 
 
Espécies Ambiente Corpo d'água 

Hylidae   

Dendropsophus minutus aab p 

Dendropsophus nanus aab p 

Hypsiboas albopunctatus aab, bfl p 

Hypsiboas faber aab,bfl p,r 

Hypsiboas raniceps aab p,r 

Scinax fuscovarius aab p,r 

Leiuperidae   

Physalaemus cuvieri aab p 

 

 

As espécies da família Hylidae que foram observadas em intensa atividade de 

vocalização indicam atividade reprodutiva. Alguns representantes desta família apresentam 

capacidade de adaptação a ambientes altamente antropizados e áreas abertas e desmatadas 

(Eterovick & Sazima, 2004; Cardoso et al., 1989). 

 

O único representante da família Leiuperidae foi Physalaemus cuvieri, que se 

mostrou abundante e em atividade de vocalização no ponto 2. Esta espécie também se adapta 

bem a ambientes modificados pela ação do homem (Cardoso et al., 1989). 

 

Baseado nos dados da literatura verifica-se que a maioria das espécies 

registradas durante o levantamento de campo utiliza-se de poças temporárias em áreas 

abertas e riachos para completarem seus ciclos de vida. Além disso, são dependentes dos 
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pequenos invertebrados, especialmente artrópodes, como fontes alimentares. Essas 

informações, juntamente com a presença de 7 espécies em apenas três visitas a campo, 

demonstram que apesar de intensivamente utilizada pela agricultura, a área ainda oferece 

condições de abrigar espécies de anuros (Figuras 10.27 e 10.28). 

 
FIGURA 10.27. Registros fotográfico de 4 espécies ocorrentes na área de estudos amostrada, escala = 
1cm. 1 – Dendropsophus minutus; 2 – Dendropsophus nanus; 3 – Hypsiboas raniceps; 4 – Physalaemus 
cuvieri. 
Fotos: Affonso, 2010. 
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FIGURA 10.28. Registro fotográfico de 3 das espécies encontradas na área amostrada. 
Fonte: 1 – Foto de Guilherme Landgraf, Maringá – PR; 2 – 
http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0702+0732; 3 – http://www.herpetologie.naturkundemuseum-
bw.de/img/album/santa_catarina/1_scinax_fuscovarius 

 

 

10.5.3.2 Répteis 
 

Apesar de os esforços de coleta terem sido concentrados nos pontos mostrados 

no ANEXO U – MAPA DA ÁREA AMOSTRADA/HERPETOFAUNA, nenhum réptil foi encontrado 

durante as coletas. 

 

Embora não tenham ocorrido capturas, algumas espécies de répteis foram várias 

vezes citadas por moradores locais. Dentre estas incluem as cobras dos gêneros Crotalus e 

Bothrops, cascavéis e jararacas, respectivamente, e uma cobra pertencente à família 

Collubridae conhecida como “dormideira”, do gênero Sibynomorphus. 

 

Animais como baratas, moscas e ratos, podem ser atraídos para o local do 

empreendimento, sendo que esses organismos são as principais fontes de alimento para os 

prováveis répteis terrestres ocorrentes na região, possibilitando uma predição plausível de que 

os répteis empenham importante papel ecológico no controle desses vetores. Por outro lado, 

zoonoses/doenças parasitárias como giardíase e sarcocistose podem ser encontradas em 

répteis carnívoros, o mesmo ocorrendo com a zoonose/doença infecciosa salmonelose, que 

pode ser encontrada nos répteis em geral, independentemente do tipo de dieta. Torna-se 

então imprescindível o controle adequado de possíveis chamarizes de animais utilizados como 

alimento por répteis ocorrentes na região. 
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10.5.4 Considerações Finais 
 

As espécies presentes nesse estudo já têm registro no Estado do Paraná e 

apresentam-se fora da lista de animais ameaçados de extinção (Machado & Bernarde, 2002; 

IUCN, 2003; Segalla & Langone, 2004) 

 

O fato de não haver matas de tamanho considerável e/ou fora dos padrões 

exigidos por lei dentro da área amostrada, afeta de forma negativa a fauna, uma vez que 

espécies generalistas apresentam maior facilidade de se adaptar a ambientes degradados e 

alterados, e as espécies especialistas tendem a desaparecer. 

 

Apesar de os esforços de coleta terem sido concentrados nos pontos mostrados 

nenhum réptil foi encontrado durante as coletas. Embora não tenham ocorrido capturas, 

algumas espécies de répteis foram várias vezes citadas por moradores locais. Dentre estas 

incluem as cobras dos gêneros Crotalus e Bothrops, cascavéis e jararacas, respectivamente, e 

uma cobra pertencente à família Collubridae conhecida como “dormideira”, do gênero 

Sibynomorphus. 

 

 

 

10.6 Avifauna 

 

10.6.1 Área de Influência Indireta (AII) 
 

A área de influência indireta, do empreendimento “Central de Tratamento e 

Disposição de Resíduos Sólidos: Classe I, IIA e IIB” proposto pela empresa ETRIP – Empresa de 

Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná Ltda compreende parte da bacia do Ribeirão dos 

Apertados, já próximo de sua foz. O ribeirão dos Apertados é afluente da margem esquerda do 

rio Tibagi, em seu baixo curso (ANEXO A – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO). 

Esta região pertence ao município de Londrina, no norte do estado do Paraná. Segundo MAACK 

(1981), toda a região era coberta, originalmente, por Floresta Estacional Semidecidual, 

pertencente ao bioma Mata Atlântica. A floresta que ocorria na região se estendia em direção 

ao oeste, até o Paraguai e Argentina e em direção oposta, até o litoral do Paraná. Todavia, 

com ocupação humana e uso do solo para agricultura e pecuária, principalmente a partir de 
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meados do século XX, a maior parte da floresta foi removia, alterando drasticamente a 

paisagem original desta região. Atualmente na região norte do Paraná a cobertura florestal é 

de cerca de 1-2%, porém, na bacia do Ribeirão dos Apertados, a cobertura florestal ultrapassa 

os 10%, tornando-a estratégica para a conservação da biodiversidade em escala regional. 

 

Na paisagem atual os habitats são representados principalmente por campos de 

cultura, pastagens e edificações, via de regra, sedes de propriedades rurais. Em menor 

proporção, ocorrem pequenas áreas capoeiras e remanescentes de Floresta Estacional 

Semidecidual, todos em estádio secundário de sucessão, com maior ou menor grau de 

perturbação, além de rios, represas artificiais e outros habitats aquáticos. A paisagem 

apresenta-se em forma de mosaico de habitats, composto por uma matriz essencialmente 

agrícola, onde estão inseridos, representantes dos outros habitats que compõe a paisagem 

atual. A aglomeração urbana mais próxima é o distrito de Maravilha, distante cerca de 10 km 

da área do empreendimento. O distrito de Maravilha pertence ao município de Londrina. 

 

Há um bom conhecimento da composição da avifauna da bacia do ribeirão dos 

Apertados. A partir da década de 1990 vários estudos foram realizados pelo Prof. Dr. Luiz dos 

Anjos e colaboradores na bacia do ribeirão dos Apertados, incluindo o Parque Estadual Mata 

dos Godoy, uma área de 656 ha localizado às margens do ribeirão dos Apertados, à montante 

do local onde a ETRIP pretende instalar o empreendimento. Já foram documentadas cerca de 

300 espécies de aves na bacia do ribeirão dos Apertados, inclusive com a presença de espécies 

consideradas vulneráveis ou ameaçadas, como a jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga 

auricapillus), maracanã-verdadeira (Primolius maracana) sabiá-cica (Triclaria malachitacea) e 

o catraca (Hemitriccus obsoletus), sendo que no hábitat florestal foi encontrado o maior 

número de espécies. Isto demonstra que a região ainda abriga uma rica avifauna, apesar da 

alteração da paisagem florestal original e também a importância da manutenção das áreas de 

floresta remanescentes. O número de espécies de aves encontradas na bacia do ribeirão dos 

Apertados é bastante significativo, considerando que em todo o estado do Paraná ocorrem 

cerca de 700 espécies de aves. 

 

10.6.2 Área de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) 
 

A área abrangida neste estudo compreende uma área de 43,07 hectares (ha) 

(ANEXO U – MAPA DE AMOSTRAGEM/AVIFAUNA), próximo ao distrito de Maravilha, na zona sul 
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do município de Londrina, onde a empresa ETRIP pretende instalar o empreendimento Central 

de Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos destinado a receber resíduos industriais 

sólidos das classes I e IIA. Toda a área, assim como a região na qual está inserida foram 

cobertas, no passado, por Floresta Estacional Semidecidual. Alguns representantes típicos da 

floresta original desta região são: as Figueiras (Ficus spp.; Moraceae), o Pau-d’alho (Galesia 

integrifolia; Phytoloccaceae), o Palmiteiro (Euterpe edulis; Arecaceae) e a peroba-rosa 

(Aspidosperma polyneuron; Apocynaceae), esta última sendo a emergente que caracteriza 

este tipo de formação florestal.  

 

O objetivo deste estudo foi relacionar as aves registradas na área de possível 

instalação do empreendimento e discriminar os habitats utilizados por elas. Estas informações 

servirão para embasar as conclusões e recomendações oriundas deste relatório e deverão 

servir de referência para eventuais medidas de manejo em relação à avifauna local. Também 

foram discutidos os possíveis impactos do empreendimento sobre a avifauna local e 

apresentadas medidas compensatórias para tais impactos.  

 

10.6.3 Metodologia 
 

10.6.3.1 Caracterização da Área de Estudo 
 

A vegetação original predominante na área do empreendimento era a Floresta 

Estacional Semidecidual. Com a ocupação humana e desenvolvimento de atividades 

agropastoris, a maior parte da cobertura florestal original da área foi removida. Da cobertura 

florestal original restam no local apenas a floresta riparia do ribeirão dos Apertados e mesmo 

esta se encontra atualmente fragmentada e não ultrapassa 20 metros de largura (Figura 

10.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10.29. Remanescentes de Floresta Ripária próximo à área do empreendimento e nas margens 
do ribeirão dos Apertados. 
Fonte: Edson Varga Lopes. 

 

Em termos de habitats para as aves, o hábitat que ocupa a maior parte da área 

é composto por campo aberto, que no momento da coleta de dados para a produção deste 

relatório era ocupado trigo (Figura 10.30). Há algumas áreas de capoeira, principalmente no 

ecótono entre a floresta ripária do ribeirão dos Apertados e o campo aberto (Figura 10.31). Há 

também o hábitat aquático, representados pelo ribeirão dos Apertados (Figuras 10.32). A 

Figura 10.33 apresenta uma vista geral da distribuição dos habitats na área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 10.30. Vista geral da área a ser implantado o empreendimento ETRIP. Em destaque o plantio 
de trigo. Fonte: Edson Varga Lopes. 
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FIGURA 10.31. Em detalhe áreas de capoeira, principalmente no ecótono entre a floresta ripária do 
ribeirão dos Apertados e o campo aberto. 
Fonte: Edson Varga Lopes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10.32. Em detalhe hábitat aquático representado pelo ribeirão dos Apertados. 
Fonte: Edson Varga Lopes. 
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FIGURA 10.33. Vista geral da distribuição dos habitats na área de estudo. 
Fonte: Edson Varga Lopes. 

 

 

Para este estudo, com base em características gerais, os habitats foram 

classificados em: 1) floresta riparia, 2) capoeira, 3) campo aberto e 4) aquático (para 

descrição dos habitats ver Quadro 10.1). Vale lembrar que as classificações empregadas aqui 

foram feitas apenas para evidenciar a diversidade de habitats da área e distinguir os habitats 

utilizados pelas espécies de aves registradas neste estudo, não se tratando de uma 

classificação botânica. 

 

10.6.3.2 Determinação das áreas amostrais e coleta dos dados em campo 
 

As amostragens foram realizadas pelo método da transecção fixa (BIBBY et al. 

1993). O método consistiu em percorrer uma transecção, que foi determinada previamente e 

direcionada a contemplar todos os tipos de habitats existentes na área. Ao se percorrer a 

transecção, foi registrando em uma planilha padrão, todas as espécies de aves, independente 

da forma de contato (visual e/ou auditiva). As amostragens foram iniciadas 30 minutos antes 
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do alvorecer (para registro de aves com atividade crepuscular) e encerradas cerca de cinco 

horas após. Foram realizados dois dias de amostragens. As espécies foram identificadas em 

campo, com auxilio de binóculos Nikon Monarch 8X42 e microfone Sennheiser ME66, acoplado 

a um gravador Sony TCM 5.000. Quando necessário foi consultada bibliografia especializada. 

 

QUADRO 10.1. Características gerais dos habitats amostrados na área de estudo. 

HÁBITAT CARACTERÍSTICAS 

Floresta ripária 
Remanescente de Floresta Estacional Semidecidual margeando o ribeirão 

dos Apertados. 

Capoeira 
Caracterizada aqui pela presença de gramíneas altas e vegetação 

arbustiva, com pouca ou nenhuma vegetação arbórea. 

Campo aberto  
Área utilizada para práticas agrícolas, com ausência total de vegetação 

arbórea. 

Aquático Ribeirão dos Apertados 

 

 

10.6.4 Resultados  
 

10.6.4.1 Diversidade de espécies 
 

Considerando toda a área abrangida neste estudo, foi registrado um total de 74 

espécies de aves, distribuídas em 29 famílias (Tabela 10.10 e Figura 10.34a a 10.34f). 

Quarenta e seis espécies aves pertencem à Ordem Passeriformes e as demais pertencem às 

outras Ordens que integram o grupo dos não Passeriformes. A riqueza de espécies encontrada 

na área é significativa, representando mais de 20% das espécies de aves que ocorrem na bacia 

do ribeirão dos Apertados e baixo rio Tibagi. Considera-se satisfatório o inventário da 

avifauna, pois a maioria das espécies com possibilidade de ocorrência na área foi registrada e 

todos os indivíduos registrados foram identificados em nível de espécie. Ainda assim, ressalta-

se que com maior esforço de campo, espécies mais raras localmente, com ocorrência 

ocasional ou que realizam movimentos migratórios na região poderiam ser registradas, 

ampliando a riqueza de espécies registradas na área. 

 

A família com maior número de espécies foi Tyrannidae com 11 espécies seguida 

pelas famílias Columbidae, Thraupidae e Emberezidae com 6, 6 e 5 espécies, 
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respectivamente. Embora possuam espécies estritamente florestais, estas quatro famílias de 

aves apresentam forte relação com habitats abertos e semi-abertos. Desta forma, este 

resultado era esperado, visto que na paisagem da área de estudo predominam áreas abertas e 

semi-abertas. Algumas das espécies de aves registradas como a pomba-de-bando, (Zenaida 

auriculata), o bem-te-vi, (Pitangus sulpharatus), o joão-de-barro, (Fumarius rufus) e a 

carruira, (Trogloddytes musculus) são freqüentemente encontradas em ambientes urbanos ou 

outros alterados pelo homem. Contudo, também foram registradas espécies dependentes de 

habitats florestais relativamente bem preservados, como a borralhara (Mackenziaena severa) 

e o chocão-carijó (Hypoedaleus gutattus).  

 

TABELA 10.10. Local de registro das espécies encontradas na área de estudo. FR: floresta ripária, CP: 
capoeira, CA: campo aberto e AQ: aquático. 
 

TAXA NOME VERNACULAR EM PORTUGUÊS LOCAL DO REGISTRO 

Família Tinamidae   

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó CA 

Rhynchotus rufescens perdiz CA 

Nothura maculosa codorna-amarela CA 

Família Cathartidae    

Coragyps atratus  urubu-de-cabeça-preta FR 

Família Accipitridae   

Rupornis magnirostris gavião-carijó FR 

Família Falconidae    

Caracara plancus caracará FR 

Milvago chimachima carrapateiro FR, CP 

Família Rallidae   

Aramides cajanea saracura-três-potes FR, AQ 

Aramides saracura saracura-do-mato FR, AQ 

Pardirallus nigricans saracura-sanã FR, AQ 

Família Charadriidae   

Vanellus chilensis quero-quero CA 

Família Columbidae   

Columbina talpacoti  rolinha-roxa FR, CP, CA 

Patagioenas picazuro pombão FR, CP 

Patagioenas cayennensis pomba-galega FR 

Zenaida auriculata pomba-de-bando CP, CA 
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Leptotila verreauxi juriti-pupu FR, CP 

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira FR 

Família Psittacidae   

Aratinga leucophthalma periquitão-maracanã FR 

Família Cuculidae   

Piaya cayana alma-de-gato FR 

Crotophaga ani  anu-preto FR, CP 

Guira guira anu-branco CP, CA 

Tapera naevia saci FR, CP 

Família Caprimulgidae   

Nyctidromus albicollis bacurau FR 

Família Trochilidae   

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vemelho FR 

Família Alcedinidae   

Ceryle torquatus  martim-pescador-grande FR, AQ 

Família Picidae   

Melanerpes candidus birro, pica-pau-branco FR 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado FR 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo CP, CA 

Família Thamnophilidae   

Hypoedaleus guttatus  chocão-carijó FR 

Mackenziaena severa  borralhara FR, CP 

Thamnophilus doliatus choca-barrada FR, CP 

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho CP 

Família Furnariidae   

Furnarius rufus joão-de-barro CP 

Synallaxis frontalis petrim FR 

Synallaxis spixi joão-teneném FR 

Lochmias nematura joão-porca FR, AQ 

Família Tyrannidae   

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio FR, CP 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta FR 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela CP 

Camptostoma obsoletum risadinha FR 

Myiophobus fasciatus filipe CP 
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Lathrotriccus euleri enferrujado FR, CP 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu FR 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno FR 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho FR 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi FR, CP 

Myiarchus ferox maria-cavaleira FR 

Família Vireonidae   

Cyclarhis gujanensis pitiguari FR, CP 

Família Corvidae   

Cyanocorax chrysops gralha-picaça FR 

Família Hirundinidae   

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa CA 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco CA 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora FR, CA 

Família Troglodytidae   

Troglodytes musculus corruíra CP 

Família Turdidae   

Tudus rufiventris sabiá-laranjeira FR 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca FR, CP 

Família Mimidae    

Mimus saturninus sabiá-do-campo CP 

Família Motacillidae   

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor CA 

Família Thraupidae   

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto FR 

Tachyphonus coronatus  tiê-preto FR, CP 

Thraupis sayaca sanhaçu-cinzento FR, CP 

Dacnis cayana saí-azul FR 

Hemithraupis guira  saíra-de-papo-preto FR 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho FR 

Família Emberizidae   

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo CP, CA 

Volatinia jacarina tiziu CP 

Sporophila caerulescens coleirinho CP 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo FR 
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Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei FR, CP 

Família Cardinalidae   

Saltator fuliginosus  pimentão FR 

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro FR 

Família Parulidae   

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra CP 

Família Icteridae   

Molothrus bonariensis vira-bosta FR, CP 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul CA 

Família Fringillidae   

Euphonia chlorotica fim-fim CP, FR 

 

 

10.6.4.2 Distribuição das espécies nos habitats 
 

Entre as espécies registradas, 53 foram observadas na floresta ripária, sendo 

estas espécies consideradas dependentes, em algum grau, do hábitat florestal. Destas 53 

espécies, 29 foram registradas apenas na floresta ripária do ribeirão dos Apertados e as 

demais também foram encontradas em outros habitats. Das 74 espécies, 31 foram encontradas 

em áreas de capoeiras, sendo que nove delas foram registradas apenas neste hábitat. 

Quatorze espécies foram registradas no campo aberto, oito das quais foram encontradas 

apenas neste hábitat. Em relação ao hábitat aquático, cinco espécies dependentes deste 

hábitat foram registradas. Entretanto, ressalta-se que muitas espécies, não consideradas como 

aquáticas, mostram preferência por áreas úmidas dentro de seus habitats e inúmeras espécies 

generalistas, visitam os habitats aquáticos, explorando, de alguma forma, seus recursos.  

 

 

10.6.4.3 Espécies ameaçadas 
 

Embora ocorram espécies consideradas vulneráveis e/ou ameaçadas na bacia do 

ribeirão dos Apertados, ou seja, na área de influência indireta do empreendimento, nenhuma 

espécie considerada vulnerável ou ameaçada em nível regional ou global foi registrada na área 

de estudo. 
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FIGURA 10.34a. Algumas espécies de aves registradas na área estudada. Nomenclatura segue Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2006). 
Fonte: Edson Varga Lopes 
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FIGURA 10.34b. Algumas espécies de aves registradas na área estudada. Nomenclatura segue Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2006). 
Fonte: Edson Varga Lopes 
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FIGURA 10.34c. Algumas espécies de aves registradas na área estudada. Nomenclatura segue Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2006). 
Fonte: Edson Varga Lopes 
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FIGURA 10.34d. Algumas espécies de aves registradas na área estudada. Nomenclatura segue Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2006). 
Fonte: Edson Varga 
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FIGURA 10.34e. Algumas espécies de aves registradas na área estudada. Nomenclatura segue Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2006). 
Fonte: Edson Varga 
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FIGURA 10.34f. Algumas espécies de aves registradas na área estudada. Nomenclatura segue Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2006). 
Fonte: Edson Varga 
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10.6.5 Considerações Finais 
 

Em estudos realizados pelo Prof. Dr. Luiz dos Anjos e colaboradores na bacia do 

ribeirão dos Apertados, incluindo o Parque Estadual Mata dos Godoy, uma área de 656 ha 

localizado às margens do ribeirão dos Apertados, à montante do local onde a ETRIP pretende 

instalar o empreendimento fcram documentadas cerca de 300 espécies de aves na bacia do 

ribeirão dos Apertados, inclusive com a presença de espécies consideradas vulneráveis ou 

ameaçadas, como a jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga auricapillus), maracanã-verdadeira 

(Primolius maracana) sabiá-cica (Triclaria malachitacea) e o catraca (Hemitriccus obsoletus), 

sendo que no hábitat florestal foi encontrado o maior número de espécies. Isto demonstra que 

a região ainda abriga uma rica avifauna, apesar da alteração da paisagem florestal original e 

também a importância da manutenção das áreas de floresta remanescentes. O número de 

espécies de aves encontradas na bacia do ribeirão dos Apertados é bastante significativo, 

considerando que em todo o estado do Paraná ocorrem cerca de 700 espécies de aves. 

 

Considerando toda a área abrangida neste estudo, foi registrado um total de 74 

espécies de aves, distribuídas em 29 famílias. A riqueza de espécies encontrada na área é 

significativa, representando mais de 20% das espécies de aves que ocorrem na bacia do 

ribeirão dos Apertados e baixo rio Tibagi. Considera-se satisfatório o inventário da avifauna, 

pois a maioria das espécies com possibilidade de ocorrência na área foi registrada e todos os 

indivíduos registrados foram identificados em nível de espécie.  

 

A família com maior número de espécies foi Tyrannidae com 11 espécies seguida 

pelas famílias Columbidae, Thraupidae e Emberezidae com 6, 6 e 5 espécies, 

respectivamente. Embora possuam espécies estritamente florestais, estas quatro famílias de 

aves apresentam forte relação com habitats abertos e semi-abertos.  

 

Embora ocorram espécies consideradas vulneráveis e/ou ameaçadas na bacia do 

ribeirão dos Apertados, ou seja, na área de influência indireta do empreendimento, nenhuma 

espécie considerada vulnerável ou ameaçada em nível regional ou global foi registrada na área 

de estudo. 
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10.7 Mastofauna 

 

10.7.1 Área de Influência Indireta (AII) 
 

O Brasil ocupa lugar de destaque em relação à mastofauna mundial, 

constituindo um complexo grupo do reino animal. Os mamíferos, em geral, apresentam o 

corpo coberto de pêlos, que mudam periodicamente, e a pele com muitas glândulas, entre as 

quais se destacam as mamárias, que produzem leite para os filhotes e que originou o nome da 

classe, a qual também o homem pertence – a classe Mammalia. 

 

Nos mamíferos atuais, a especialização dentária diferenciada permitiu a 

evolução de inúmeras adaptações, que possibilitaram explorar maior variedade de hábitos 

alimentares. Ressalta-se também a homotermia, capacidade de manutenção da temperatura 

corporal, que auxilia os animais suportarem habitats com baixas temperaturas (HICKMAN et al. 

2004). Entretanto, os mamíferos neotropicais constituem um grupo pouco estudado, e alguns 

fatores contribuem como o pequeno porte, hábitos noturnos e ainda viverem em florestas 

densas. 

 

Mamíferos terrestres de médio e grande porte, mesmo aqueles que são possíveis 

identificar sem que seja necessária sua captura, têm seus aspectos ecológicos básicos ainda 

desconhecidos (MARINHO-FILHO 1992, QUADROS & CÁRCERES 2001, PARDINI & DEVELEY 2004, 

ROCHA-MENDES et al. 2005). Alguns grupos de mamíferos, como roedores de pequeno porte, 

com hábitos crepúsculo- noturnos e baixas densidades, também os estudos são escassos 

(PARDINI & DEVELEY 2004, REIS et al. 2006). 

 

Para o levantamento das espécies de mamíferos foram considerados estudos já 

realizados de origem técnica, científica e acadêmica, caracterizando-se num levantamento 

das espécies já registradas para a região (REIS et al. 2005, REIS et al. 2006, GAZARINI & 

BERNARDI 2007, SILVEIRA & REIS 2008, MOTTA & REIS 2008, RICKLI & REIS 2008). Trabalhos de 

cunho taxonômico, chaves de identificação como as de VIEIRA (1942), VIZOTTO & TADDEI 

(1973), JONES & CARTER (1976), REIS et al. (1993) e GREGORIN & TADDEI (2002); além de 

guias de identificação como BECKER & DALPONTE 1991, 1999 e BORGES & TOMÁS 2004, servem 

como literatura de base para a determinação de espécies dos mamíferos neotropicais. 
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Alguns estudos sobre a ação da fragmentação florestal em comunidades de 

mamíferos voadores (REIS et al., 2002; GALLO et al., 2008; ZANON & REIS 2008) e não 

voadores (PERACCHI et al., 2002; ALMEIDA et al., 2008; ANDRADE et al., 2008), foram 

realizados, mas pouco foi estudado sobre a comunidade de mamíferos da região e sobre a 

ecologia deste grupo em ambientes fragmentados. 

 

Em se tratando dos mamíferos voadores, morcegos pertencem à ordem 

Chiroptera, com capacidade de executar vôo verdadeiro, ao invés de planado, como ocorre 

com outros mamíferos, como por exemplo, os esquilos-voadores (FENTON et al., 1992). 

Quirópteros possuem distribuição geográfica ampla, só não ocorrendo em regiões polares 

(FINDLEY 1993). Morcegos representam 25% dos mamíferos do mundo (WILSON & REEDER 1993) 

e estão distribuídos em 17 famílias, 177 gêneros e das quase 1.000 espécies conhecidas, 168 já 

foram identificadas no Brasil e 60 no Paraná (GALLO et al. 2009). 

 

Nas últimas décadas, houve um aumento nos estudos com morcegos no território 

paranaense, o que resultou em mais informações sobre a biologia, a riqueza e a abundância 

relativa de algumas espécies e seu importante papel ecológico desempenhado no ecossistema. 

Aproximadamente dois terços do estado do Paraná são considerados insuficientemente 

conhecidos, pois apenas as regiões Leste e Norte já foram pesquisadas segundo MIRETZKI 2001. 

Como referência da riqueza de espécies de morcegos, estudos realizados no município de 

Londrina apontam 42 espécies para a região (REIS et al. 2008). 

 

10.7.2 Material e Métodos 
 

O levantamento da mastofauna foi realizado na área onde se pretende 

implantar o empreendimento ETRIP e teve como objetivos determinar a composição e indicar 

os habitats preferenciais dos mamíferos registrados na área para compor o diagnóstico 

ambiental e também embasar medidas de manejo. 

 

10.7.2.1 Determinação das áreas amostrais 
 

Os mamíferos apresentam forte interação com a vegetação presente aonde 

habitam. Em função da pequena porção florestada encontradas na área de estudo, e da 

preferência de determinadas espécies por habitats específicos, as áreas de mata foram 
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escolhidas como os pontos amostrais (1, 2 e 3 de modo a contemplar todos os habitats e assim 

registrar o maior número possível de mamíferos ali ocorrentes) - ANEXO U – MAPA DE 

AMOSTRAGEM/MASTOFAUNA.  

 

As amostragens foram concentradas em trechos florestados, o entorno dos 

corpos d’água e trilhas dentro dos remanescentes florestais. Desta forma, áreas 

representativas de cada tipo de habitat foram exploradas. 

 

10.7.2.2 Coleta dos dados 
 

Para a coleta de dados dos mamíferos não voadores, incursões foram realizadas 

a fim de averiguar a presença desses animais, através de pegadas, carcaças e/ou 

avistamentos. Tocas, fezes e rastros foram procurados e quando encontrados, registros 

fotográficos foram realizados. 

 

Para o levantamento das espécies de mamíferos voadores, os morcegos, os 

trabalhos de campo foram desenvolvidos em duas noites com duração de doze horas cada, 

utilizando-se seis redes, com três redes de medidas de 12 x 2,5 m de largura e três com 7 x 

2,5 m, totalizando um esforço de captura de 2280 m2 (REIS & SCHUBART 1979). As coletas 

iniciaram às 18h00min e se estenderam até ás 06h00min do dia seguinte (Figura 10.35). 

 

As redes foram armadas entre árvores, em trilhas dentro da mata, durante doze 

horas após o escurecer. Foram procurados poleiros em ambiente natural em ocos de árvores, 

embaixo de folhas e em fendas de pedras. Os morcegos foram identificados junto à rede, 

segundo as chaves de VIEIRA (1942), VIZOTTO & TADDEI (1973), JONES & CARTER (1976), REIS 

et al. (1993) e GREGORIN & TADDEI (2002), os dados como horário de captura, sexo, tamanho 

do antebraço (AN) de cada indivíduo foram anotados e em seguida os animais foram soltos 

(Figura 10.36). 
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FIGURA 10.35. Detalhe do trabalho de campo e do esforço de captura para os mamíferos na área 
de estudo. 
Fonte: Roniel Fonseca. 



 

 

167 

 
FIGURA 10.36. Detalhe do esforço de captura e de uma espécie de morcego capturada na área de 
estudo denominada Carollia perspicillata. 
Fonte: Roniel Fonseca 

 

 

10.7.2.3 Resultados  
 

Foram registradas cinco espécies, distribuídas em quatro famílias, pertencentes 

a quatro ordens de mamíferos, inclusive apresentando registros de uma espécie exótica (Lepus 

europaeus). As ordens de mamíferos com seu respectivo número de espécies que ocorreram na 

área a ser instalado o empreendimento encontram-se na Tabela 10.11. 
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TABELA 10.11. Ordens de mamíferos com seu respectivo número de espécies que ocorreram na área a 
ser instalado o empreendimento. PE: pegadas; VI: visualizações; FE: Fezes; BD: Busca direta por 
vestígios; RE: rede de espera. 

 

Ordem Família Espécie Nome popular Tipo de 
Registro 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata  Morcego RE 

Chiroptera Phyllostomidae Pygoderma bilabiatum Morcego RE 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novencintus Tatu -galinha FE 

Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus Lebre-européia VI 

 

 

 

Todas as espécies presentes nesse estudo já têm registro no Estado do Paraná e 

apresentam-se fora do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Paraná. 

Estão representadas em famílias da classe Mammalia: Phyllostominae, Dasypodidae e 

Leporidae. 

 

Ordem Chiroptera  

Família Phyllostomidae 

Sub-família Carollinae 

Gênero Carollia Gray, 1838   

 

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758): Foi capturado um indivíduo, pertencente 

à família Phyllostomidae, subfamília Carolliinae: Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758). A 

família Phyllostomidae é responsável pela maior diversidade de espécies no neotrópico e, 

provavelmente, sua ocorrência está relacionada com a metodologia utilizada para as capturas: 

mist nets (FENTON et al., 1992), pois as redes foram armadas entre 0,5 e 3 m acima do solo, 

estrato onde se encontra a maioria das árvores frutíferas (SIPINSKI & REIS 1995). A espécie 

está presente desde o México ao Peru, Bolívia, Paraguai, Guianas, Brasil e Trinidad e Tobago 

(KOOPMAN 1993, CLOUTIER & THOMAS 1992). No Brasil, já foi registrada em todos os biomas 

(MARINHO-FILHO & SAZIMA 1998). Morcego frugívoro abundante na região Neotropical 

(FLEMING 1988, ARITA 1993), e diversos estudos indicam sua preferência alimentar por plantas 

do gênero Piper (BIZERRIL & RAW 1998, TAVARES 1999, MELLO et al. 2004; LIMA & REIS 2004) 

não sendo diferente neste estudo. Carollia perspicillata possui orelhas largas e bem 

separadas, menores que a cabeça; cauda curta contida na membrana e calcâneos do tamanho 
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dos pés. Tem tamanho médio, com envergadura aproximada de 25 cm e massa corporal 

variando de 10g a 23g. É o terceiro morcego frugívoro mais coletado, mas sua densidade 

diminui a cada ano devido à destruição de seu habitat natural. Embora possa ser antropofílico, 

não fica longe da alimentação fornecida pelas matas e capoeiras, sem a qual não pode 

sobreviver. Na bacia do Tibagi é encontrado em colônias de dezenas de indivíduos em 

tubulações fluviais localizadas próximas a fundos de vale; na Amazônia, é encontrado em 

aglomerados de até centenas de indivíduos. Segundo FABIÁN et al. (1999), é pouco abundante 

no Rio Grande do Sul. 

 

Ordem Chiroptera  

Família Phyllostomidae 

Sub-família Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)  

 

Esta espécie é frugívora, apresenta tufos de pêlos brancos na altura da 

clavícula. Encontrado em florestas primárias e secundárias, como também em áreas abertas, 

como é o caso desse estudo, tendo em vista essa acentuada fragmentação de florestas que 

ocorreu na região de Londrina (Reis et al. 2008). 

 
 

Ordem Lagomorpha  

Família Leporidae  

Gênero Lepus Pallas, 1778 

 

A densidade populacional da lebre-européia vem aumentando em função da 

retirada de florestas para as atividades agrícolas, a lebre-européia é bem adaptada tanto a 

áreas abertas como florestadas e, sua área de vida é maior que a dos tapitis, mais restritos a 

matas. Foi introduzida na América do Sul, no Chile e na Argentina e rapidamente se expandiu 

para os países vizinhos, incluindo o Brasil. Atualmente a lebre é comumente encontrada em 

muitos estados brasileiros, mostrando estar bem distribuída. Sabe-se que ocorre competição 

intra-específica entre a lebre européia (espécie introduzida) e o tapiti (espécie endêmica) por 

espaço, alimento e abrigo. A espécie introduzida leva vantagens sobre a endêmica, pois 

encontra ambiente propício, com o desaparecimento das florestas dando lugar aos campos de 

cultura, aumentando assim a disponibilidade de alimento (PERACCHI et al. 2002). 
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Ordem Cingulata 

Família Dasypodidae 

Dasypus novemcintus (Linnaeus, 1758) 

 

O tatu-galinha, também conhecido como tatu-veado ou tatu-etê é uma espécie 

de extensa distribuição geográfica e já registrada para a bacia do rio Tibagi. O comprimento 

da cabeça e corpo varia de 40 a 50 cm, e o da cauda, de 25 a 40 cm; o peso pode alcançar 6 

Kg. Possui de oito a 11 bandas na carapaça, mas geralmente apresentam-se em número de 

nove. Animal de hábito noturno, podendo construir tocas de 0,5 até 3,5 m de profundidade, 

com até 7,5 m de comprimento, no fundo do qual faz ninho com folhas e capins. Alimenta-se 

de principalmente de besouros, formigas, podendo ainda ingerir pequenos anfíbios e répteis 

(EISENBERG & REDFORD, 1999). Não consta na lista de animais ameaçados no Livro Vermelho 

da Fauna Ameaçada do Estado do Paraná. 

 

 

10.7.2.4 Discussão  
 

A colonização norte paranaense gerou grandes mudanças na paisagem regional, 

pois extensas coberturas florestais foram destruídas, principalmente para a produção do café 

e o início da urbanização (SOARES & MEDRI, 2002). 

 

A Floresta Estacional Semidecidual, fitofisionomia vegetal do bioma Mata 

Atlântica, que recobre a região norte do estado do Paraná, sofreu intenso processo de 

fragmentação criando uma paisagem de remanescentes florestais com pouca ou nenhuma 

conexão (TOREZAN, 2002). 

 

As áreas de influência direta e indireta apresentam pouca ou nenhuma 

vegetação caracterizando um ambiente antropizado e com atividade agrícola. A mata ciliar, 

provavelmente está fora dos padrões exigidos pela lei e em alguns trechos, o desmatamento 

se estende até as margens dos corpos d’água e não aparecem espécies de dossel. 

 

Devido às estas características na estrutura vegetacional, a mastofauna é 

diretamente afetada, uma vez que espécies generalistas apresentam maior facilidade de se 
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adaptar a ambientes degradados e alterados, e as espécies especialistas tendem a 

desaparecer. 

 

Mesmo com sua grande capacidade de deslocamento através da paisagem, 

muitas espécies de morcegos são restritas a determinados habitats. Há uma relação positiva 

entre o número de espécies e a complexidade do habitat. Habitats mais estruturados como 

florestas tendem a abrigar maior número de espécies em relação a outros menos estruturados, 

como áreas abertas. O grande risco acontece nas alterações ambientais, pois as mais sensíveis 

ficam mais fragilizadas e aquelas com alto potencial adaptativo, invadem o espaço das 

espécies sensíveis. Com isso a riqueza total de espécies diminui e a biota fica mais pobre e 

homogeneizada, uma vez que espécies comuns ocupam os espaços daquelas que se vão. 

Algumas espécies de morcegos podem ser sensíveis aos efeitos de borda presente nas áreas 

verdes perturbadas (ZANON & REIS 2008). 

 

A região norte paranaense é uma das mais estudadas quando se trata da 

composição da fauna de mamíferos, entretanto ainda é escasso ou não há nenhum registro 

com algumas ordens de mamíferos, os dados são deficientes ou não se sabe o real status de 

conservação de determinada espécie para a região. 

 

A presença de poucas espécies representantes da mastofauna, pode demonstrar 

que a área não oferece numerosos nichos ecológicos para abrigar diferentes espécies de 

mamíferos, provavelmente devido à degradação ambiental local.   

 

10.7.2.5 Considerações finais 
 

 

Foram registradas cinco espécies, distribuídas em quatro famílias, pertencentes 

a quatro ordens de mamíferos, inclusive apresentando registros de uma espécie exótica (Lepus 

europaeus). 

 

Todas as espécies presentes nesse estudo já têm registro no Estado do Paraná e 

apresentam-se fora do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Paraná. 

Estão representadas em famílias da classe Mammalia: Phyllostominae, Dasypodidae e 

Leporidae. 
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As áreas de influência direta e indireta apresentam pouca ou nenhuma 

vegetação caracterizando um ambiente antropizado e com atividade agrícola. A mata ciliar, 

provavelmente está fora dos padrões exigidos pela lei e em alguns trechos, o desmatamento 

se estende até as margens dos corpos d’água e não aparecem espécies de dossel. 

 

A presença de poucas espécies representantes da mastofauna pode demonstrar 

que a área não oferece numerosos nichos ecológicos para abrigar diferentes espécies de 

mamíferos, provavelmente devido à degradação ambiental local.   

 

 

10.8 Ictiofauna 

 

10.8.1 Área de Influência Indireta (AII) 
 

Os estudos ecológicos não acompanham o ritmo da degradação ambiental 

provocada pela ocupação mal planejada. As atividades humanas utilizam-se dos recursos 

hídricos naturais para o consumo doméstico, agrícola e industrial, muitas vezes despejando os 

resíduos de suas atividades, não dando a devida importância na preservação desse recurso. Os 

estudos ecológicos envolvendo ambientes de riachos, de pequeno e médio porte, eram muito 

escassos até recentemente (CASTRO, 1999), no entanto, há um crescente acúmulo de 

informações sobre a ictiofauna desses ambientes. Segundo Willink et al. (2000), esses 

levantamentos possibilitam, verificar os valores biológicos e de conservação do ecossistema 

estudado e, através de seu inventário e de uma análise integrada dos dados, informarem 

prontamente a comunidade científica sobre os resultados obtidos. Na medida em que 

aumentam os estudos, cresce a descoberta de espécies de peixes novas para a ciência ou 

conhecimento sobre comportamento reprodutivo e dinâmico da ictiofauna. 

 

A maioria das espécies de peixes ocupa ambientes mais estáveis, como rios de 

maior grandeza e ordens mais elevadas de classificação, onde existe certa tendência a 

especialização na utilização de recursos alimentares (ROSS, 1986). Outras espécies são mais 

bem adaptadas aos ambientes instáveis de riachos, e é possível que as estruturações das 

assembléias de peixes de riachos sejam definidas por um conjunto de guildas tróficas, 

detentoras de padrões morfológicos próprios e distintos entre si, assim, os impactos ao meio 

aquático são sistêmicos conforme avançamos em escala e magnitude espacial na bacia. 
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Rios e riachos apresentam um conjunto de condições físicas, químicas e 

biológicas, que promovem uma série de caracteres comportamentais e ecológicos nos 

organismos (VANNOTE et al., 1980). Devido aos rios e riachos apresentarem um fluxo de água 

unidirecional, com processos de erosão e deposição, possibilita que componentes indesejados 

ao ambiente sejam carregados pelas chuvas, percorrendo o leito dos rios e riachos, causando 

efeitos sobre suas comunidades. 

 

A instabilidade dos ambientes de riachos dificulta determinação das 

conseqüências que as alterações ambientais provocam nas comunidades biológicas, por 

exemplo, em épocas de chuvas a ictiofauna sofre grandes alterações quanto sua composição 

devido ao arraste ocasionado pelo aumento de fluxo repentino e aporte de matéria orgânica 

alóctone. 

 

De acordo com Domato (2001), a presença, ausência e abundância de uma ou 

várias espécies pode ser indicativo de alterações nas condições e na qualidade ambiental, o 

que caracteriza a ictiofauna como ótimo indicador ecológico do ambiente. Em estudos sobre 

assembléias de peixes, há uma variedade de parâmetros mensuráveis, em que o número de 

famílias e o número de espécies por família são medidas interessantes a serem observadas 

(Matthews, 1998), sendo o número de espécies um indicador da integridade do ambiente 

(Hughes,1995). Segundo Moyle e Li (1979), em locais onde ocorre elevada riqueza de espécies, 

o número de famílias existentes é relativamente grande. 

 

A manutenção desses mananciais depende principalmente da conservação da 

vegetação ripária. O desmatamento além de gerar conseqüências mais fáceis de observar, 

como assoreamento do leito dos ribeirões e riachos ou a extinção de suas nascentes, gera um 

grande impacto na comunidade de peixes, uma vez que, esses ambientes apresentam uma 

baixa produção primária autóctone (fitoplâncton e macrófitas aquáticas), tornando a cadeia 

alimentar intrinsecamente dependente da produção primária alóctone, papel exercido pela 

mata ciliar. Apesar desse panorama simplificado apresentado, a compreensão funcional dos 

ambientes aquáticos exige estudos mais detalhados e de maior escala temporal. 

 

Numa visão de maior escala espacial, os impactos em um riacho ou ribeirão de 

pequenas proporções são relativamente pouco impactantes para a ictiofauna regional, 
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entretanto essa observação ser errônea ou apresentar riscos à integridade da comunidade, 

principalmente se existirem endemismos ou dependência destes habitats como áreas 

utilizadas para reprodução de peixes. A bacia que engloba a área de estudo e que sofrerá os 

impactos diretos tem um caráter fundamentalmente estratégico, pois ao longo da bacia faz-se 

diversos usos da água. Trata-se de um afluente da sub-bacia do rio Tibagi, e este um dos 

principais afluentes da bacia do rio Paranapanema. 

 

10.8.2 Objetivos 
 

O objetivo deste estudo de impacto ambiental de avaliação indireta à ictiofauna 

é a garantia da qualidade e diversidade dos recursos naturais que permite, tecnicamente, uma 

ponderação entre os benefícios deste projeto e seus custos ambientais para a ictiofauna, 

normalmente não computáveis em relação aos custos econômicos. 

 

A ictiofauna de riachos pode se distribuir regionalmente e/ou localmente 

segundo condições de integridade e qualidade ambiental, considerando que a área deste 

projeto abrange um riacho com potencial de impacto indireto sobre as áreas adjacentes a da 

instalação do empreendimento. 

 

10.8.3 Metodologia 
 

10.8.3.1 Área de estudo 
 

A bacia hidrográfica do rio Tibagi localiza-se entre as coordenadas 22º47’22”S e 

25º36’25”S, e 49º36’00”O e 51º27’36”O. Abrange o primeiro, segundo e terceiro planalto 

paranaense (DE FRANÇA, 2002), conforme Figura 10.37. 

 

O Tibagi é um dos principais rios do estado do Paraná, com cerca de 550 km de 

extensão e uma área de drenagem de aproximadamente 25.239 km2 (MAACK, 2002). É o maior 

afluente do rio Paranapanema, localizando-se na sua margem esquerda. De acordo com 

Shibatta et al. (2002) é constituído por centenas de afluentes e subafluentes e entre os 

principais estão: Afluentes (Congonhas, Jataizinho, Três Bocas, dos Apertados, Marrecas, 

Lambari, Água da Mambuca, Lajeado Liso, Iapó, Bitumirim); Sub-afluentes (Taquari, Água da 



 

 

175 

Floresta, Couro de Boi, Cambé, Esperança, Cafezal, Marrequinha, Preto, Água do Luz, Ribeirão 

da Fazenda das Rosas). 

 

 

 
 
FIGURA 10.37. Bacia do rio Tibagi, estado do Paraná, Brasil. Circulo: localização do empreendimento. 

 

 

O impacto causado no lançamento de efluentes em ambientes lóticos é de difícil 

mensuração. Podemos citar algumas variáveis que alteram a solubilidade e a toxicidade das 

substâncias, como as características de suas águas e a natureza ou quantidade de cada 

elemento, dificultando medir espacialmente o impacto causado, mesmo quando pequenas 

quantidades são lançadas. Considerando o fluxo unidirecional de um rio, a área de influência 

indireta do empreendimento estende-se da região do município de Maravilha, seguindo por 

Londrina, Assaí, Ibiporã e Jataizinho, onde esses se situam à jusante ao longo da bacia do rio 

Tibagi. Contudo, os limites são variáveis com a qualidade/quantidade dos efluentes. 

 

A bacia hidrográfica que melhor caracteriza a ictiofauna, possivelmente 

influenciada indiretamente, segue as caracterizações encontradas para diversos ambientes 

com características similares aos ambientes do ribeirão dos Apertados e da sub-bacia do rio 

Tibagi. 
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10.8.3.2 Coleta de dados 
 

Para fundamentar esse diagnóstico, utilizaram-se dados de estudos realizados 

por pesquisadores, onde são de origem técnicas, científica e acadêmica utilizando diversas 

técnicas de coleta, como redes, puçás, tarrafas e pesca elétrica. Onde a principal referência 

abordada foi Shibatta et al. (2002). Os trabalhos de cunho taxonômico e descritivo são a base 

para a determinação dos aspectos macroecológicos da ictiofauna, possivelmente afetada 

indiretamente pelo empreendimento. 

 

10.8.4 Resultados do Diagnóstico 
 

10.8.4.1 Composição específica da ictiofauna 
 

O levantamento ictiofaunístico realizado por Shibatta et al. (2002), com a 

adição de espécies descritas recentemente, totalizaram 111 espécies, pertencentes a 27 

famílias e 6 ordens. Como o esperado para a região neotropical, as ordens mais abundantes 

são Siluriformes (50 espécies) e Characiformes (45). A Tabela 10.12 mostra enquadramento 

taxonômico das espécies registradas, onde suas posições taxonômicas estão de acordo com 

Reis et al. (2003). 

 

 

TABELA 10.12. Enquadramento taxonômico das espécies de peixes da bacia do rio Tibagi. 
 
CLASSE OSTEICHTHYES 

ORDEM CHARACIFORMES 
FAMÍLIA PARODONTIDAE 

Apareiodon affinis (Steindachner, 1879) 
Apareiodon ibitiensis Campos, 1944 
Apareiodon piracicabae (Eigenmann, 1907) 
Parodon tortuosus Eigenmann & Norris, 1900 

FAMÍLIA CURIMATIDAE 
Cyphocharax modestus (Fernández-Yépez,1948) 
Cyphochrax nagelli (Steindachner, 1881) 
Steindachnerina insculpta (Fernández-Yépez, 1948) 

FAMÍLIA PROCHILODONTIDAE 
Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836) 

FAMÍLIA ANOSTOMIDAE 
Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850) 
Leporinus amblyrhynchus Garavello & Britski, 1987 
Leporinus elongatus Valenciennes, 1850 
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Leporinus friderici (Bloch, 1794) 
Leporinus macrocephalus Garavello & Britski, 1988* 
Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1836) 
Leporinus octofasciatus Steindachner, 1817 
Leporinus striatus Kner, 1858 
Schizodon altoparanae Garavello & Britski, 1990 
Schizodon intermedius Garavello & Britski, 1990 
Schizodon nasutus Kner, 1858 

FAMÍLIA CRENUCHIDAE 
Characidium aff. gomesi Travassos, 1956# 
Characidium aff. zebra Reinhardt, 1867# 

FAMÍLIA CHARACIDAE 

Incertae sedis 

Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 2000 
Astyanax aff. eigemanniorum (Cope, 1894)# 
Astyanax aff. fasciatus (Cuvier, 1819)# 
Astyanax aff. paranae Eigenmann, 1914# 
Bryconamericus iheringi Boulenger, 1887 
Hemigrammus cf. marginatus Ellis, 1911 
Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882) 
Hyphessobrycon sp.# 
Moenkhausia aff. intermedia Eigenmann, 1908# 
Oligosarcus paranaensis Menezes & Géry, 1983 
Piabina cf. argentea Reinhardt, 1866 
Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829) 

SUBFAMÍLIA BRYCONINAE 

Brycon nattereri Günther, 1864 

SUBFAMÍLIA SERRASALMINAE 

Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) 
Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) 
Salminus hilarii Valenciennes, 1850 
Serrasalmus spilopleura Kner, 1860 

SUBFAMÍLIA APHYOCHARACINAE 

Aphyocharax anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903 

SUBFAMÍLIA CHARACINAE 

Galeocharax knerii (Steindachner, 1879) 

SUBFAMÍLIA CHEIRODONTINAE 

Odontostilbe stenodon (Eigenmann, 1915) 
Serrapinus notomelas (Eigenmann, 1915) 

 
FAMÍLIA ACESTRORHYNCHIDAE 

Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 1875) 
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FAMÍLIA ERYTHRINIDAE 
Hoplias aff. malabaricus (Bloch, 1794)# 

FAMÍLIA LEBIASINIDAE 
Pyrrhulina australis Eigenmann & Kennedy, 1903 

ORDEM SILURIFORMES 
FAMÍLIA CETOSIDAE 

Cetopis gobioides (Linnaeus, 1758) 
FAMÍLIA ASPREDINIDAE 

Bunochephalus larai Ihering, 1930 
FAMÍLIA TRICHOMYCTERIDAE 

Paravendellia oxyptera Miranda-Ribeiro, 1912 
Ituglanis sp.# 
Trichomycterus sp.1# 
Trichomycterus sp.2# 

FAMÍLIA CALLICHTHYIDAE 
Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) 
Corydoras aeneus (Gill, 1858) 
Corydoras ehrharditi Stendachner, 1810 
Corydras paleatus (Jenyns, 1842) 
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) 

FAMÍLIA LORICARIIDAE 
SUBFAMÍLIA NEOPLECOSTOMINAE 
Isbrueckerichthys calvus Jerep, Shibatta, Pereira & Oyakawa, 2006 
Isbrueckerichthys saxicola Jerep, Shibatta, Pereira & Oyakawa, 2006 
Neoplecostomus paranaensis Langeani, 1990 
 
SUBFAMÍLIA HYPOPTOPOMATINAE 
Hisonotus depressinotus (Miranda-Ribeiro, 1918) 
 
SUBFAMÍLIA LORICARIINAE 
Loricaria prolixa Isbrücker & Nijssen, 1978 
Loricariichthys platymetopon Isbrücker & Nijssen, 1979 
Rineloricaria latirostris (Boulenger, 1900) 
 
SUBFAMÍLIA HYPOSTOMINAE 
Ancistrus sp.# 
Hypostomus cf. albopuntatus (Ihering, 1911) 
Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911) 
Hypostomus aff. garmani (Regan, 1904)# 
Hypostomus aff. myersi (Gosline, 1947)# 
Hypostomus multidens Jerep, Shibatta & Zawadzki, 2007 
Hypostomus cf. regani (Ihering, 1905) 
Rhinelepis aspera Spix & Agassiz, 1829 

FAMÍLIA PSEUDOPMELIDIDAE 
Microglanis sp.# 
Pseudopimelodus mangurus (Valenciennes, 1840) 

FAMÍLIA HEPTAPTERIDAE 
Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes, 1959 
Imparfinis mirini Haseman, 1911 
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Imparfinis schubarti (Gomes, 1956) 
Pariolius longicauda (Borodin, 1927) 
Phenacorhamdia tenebrosa (Schultz, 1964) 
Pimelodella cf. avanhandavae Eigenmann, 1917 
Pimelodella aff. meeki Eigenmann, 1910# 
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 
Rhamdiops sp. 

FAMÍLIA PIMELODIDAE 
Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874) 
Megalonema platanus (Günther, 1880) 
Pimelodus heraldoi Azpelicueta, 2001 
Pimelodus maculatus La Cepède, 1803 
Pimelodus paranaensis Britski & Langeani, 1988 
Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829) 
Pseudoplatystoma corruscans (Spix & Agassiz, 1829) 
Steindachneridiom scripta (Ribeiro, 1918) 

FAMÍLIA CLARIIDAE 
Clarias gariepinus (Burchel, 1822)* 

FAMÍLIA DORADIDAE 
Rhinodoras orbignyi (Kröyer, 1855) 

FAMÍLIA AUCHENIPTERIDAE 
Glanidium sp.# 
Tatia neivai (Ihering, 1930) 
Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766) 
 

ORDEM GYMNOTIFORMES 
FAMÍLIA GYMNOTIDAE 

Gymnotus cf. carapo Linnaeus, 1758 
FAMÍLIA STERNOPYGIDAE 

Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1836) 
Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) 

FAMÍLIA APTERONOTIDAE 
Porotergus ellisi Alonso de Arámburu, 1957 
Sternarchorhynchus britski Campos-da-az, 2000 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 
FAMÍLIA POECILIIDAE 

Cnesterodon hypselurus Lucinda & Garavello, 2001 
Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 
Poecilia reticulata Peters, 1859* 

ORDEM SYMBRANCHIFORMES 
FAMÍLIA SYMBRANCHIDAE 

Synbranchus marmoratus Bloch, 1975 
ORDEM PERCIFORMES 

FAMÍLIA SCIAENIDAE 
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)* 

FAMÍLIA CICHLIDAE 
Cichlasoma paranaense Kullander, 1983 
Crenicichla britskii Kullander, 1982 
Crenicichla nierdeleinii (Holmberg, 1891) 
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Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) 
Oreochomis niloticus (Hasselquist, 1757)* 
Tilapia rendalli (Boulenger, 1896)* 

* Espécies introduzidas; # Possíveis espécies novas para ciência. 

 

 

A relação das espécies suscetível aos impactos indiretos segue um padrão 

ictiofaunístico que corresponde à diversidade potencialmente encontrada na bacia do rio 

Tibagi e bacia do ribeirão dos Apertados. 

 

A ictiofauna relacionada à bacia e sub-bacia onde se encontra o 

empreendimento apresenta uma diversidade variada, composta de espécies autóctones e 

alóctones da bacia do alto rio Paraná. As espécies que habitam a bacia sofrem impactos 

inerentes ao seu meio, sendo afetadas pela qualidade da água, pela contaminação e poluição 

sistêmica. A influência impactante indireta do empreendimento para estas espécies é 

relativamente reduzida, considerando os impactos já existentes como falta de vegetação 

ripária ou, possível contaminação por pesticidas e adubos químicos provindos de áreas 

agrícolas. 

 

 

10.8.5 Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) 
 

Os estudos ecológicos não acompanham o ritmo da degradação ambiental 

provocada pela ocupação mal planejada. As atividades humanas utilizam-se dos recursos 

hídricos naturais para o consumo doméstico, agrícola e industrial, muitas vezes despejando os 

resíduos de suas atividades, não dando a devida importância na preservação desse recurso. Os 

estudos ecológicos envolvendo ambientes de riachos, de pequeno e médio porte, eram muito 

escassos até recentemente (CASTRO 1999), no entanto, há um crescente acúmulo de 

informações sobre a ictiofauna desses ambientes. Segundo Willink et al. (2000), esses 

levantamentos possibilitam, verificar os valores biológicos e de conservação do ecossistema 

estudado e, através de seu inventário e de uma análise integrada dos dados, informarem 

prontamente a comunidade científica sobre os resultados obtidos. Na medida em que 

aumentam os estudos, cresce a descoberta de espécies de peixes novas para a ciência ou 

conhecimento sobre comportamento reprodutivo e dinâmico da ictiofauna. 
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A maioria das espécies de peixes ocupa ambientes mais estáveis, como rios de 

maior grandeza e ordens mais elevadas de classificação, onde existe certa tendência a 

especialização na utilização de recursos alimentares (ROSS, 1986). Outras espécies são mais 

bem adaptadas aos ambientes instáveis de riachos, e é possível que as estruturações das 

assembléias de peixes de riachos sejam definidas por um conjunto de guildas tróficas, 

detentoras de padrões morfológicos próprios e distintos entre si, assim, os impactos ao meio 

aquático são sistêmicos conforme avançamos em escala e magnitude espacial na bacia. 

 

Rios e riachos apresentam um conjunto de condições físicas, químicas e 

biológicas, que promovem uma série de caracteres comportamentais e ecológicos nos 

organismos (VANNOTE et al., 1980). Devido aos rios e riachos apresentarem um fluxo de água 

unidirecional, com processos de erosão e deposição, possibilita que componentes indesejados 

ao ambiente sejam carregados pelas chuvas, percorrendo o leito dos rios e riachos, causando 

efeitos sobre suas comunidades. 

 

A instabilidade dos ambientes de riachos dificulta determinação das 

conseqüências que as alterações ambientais provocam nas comunidades biológicas, por 

exemplo, em épocas de chuvas a ictiofauna sofre grandes alterações quanto sua composição 

devido ao arraste ocasionado pelo aumento de fluxo repentino e aporte de matéria orgânica 

alóctone. 

 

De acordo com Domato (2001), a presença, ausência e abundância de uma ou 

várias espécies pode ser indicativo de alterações nas condições e na qualidade ambiental, o 

que caracteriza a ictiofauna como ótimo indicador ecológico do ambiente. Em estudos sobre 

assembléias de peixes, há uma variedade de parâmetros mensuráveis, em que o número de 

famílias e o número de espécies por família são medidas interessantes a serem observadas 

(Matthews, 1998), sendo o número de espécies um indicador da integridade do ambiente 

(Hughes,1995). Segundo Moyle e Li (1979), em locais onde ocorre elevada riqueza de espécies, 

o número de famílias existentes é relativamente grande. 

 

A manutenção desses mananciais depende principalmente da conservação da 

vegetação ripária. O desmatamento além de gerar conseqüências mais fáceis de observar, 

como assoreamento do leito dos ribeirões e riachos ou a extinção de suas nascentes, gera um 

grande impacto na comunidade de peixes, uma vez que, esses ambientes apresentam uma 
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baixa produção primária autóctone (fitoplâncton e macrófitas aquáticas), tornando a cadeia 

alimentar intrinsecamente dependente da produção primária alóctone, papel exercido pela 

mata ciliar. Apesar desse panorama simplificado apresentado, a compreensão funcional dos 

ambientes aquáticos exige estudos mais detalhados e de maior escala temporal. 

 

Numa visão de maior escala espacial, os impactos em um riacho ou ribeirão de 

pequenas proporções são relativamente pouco impactantes para a ictiofauna regional, 

entretanto essa observação ser errônea ou apresentar riscos à integridade da comunidade, 

principalmente se existirem endemismos ou dependência destes habitats como áreas 

utilizadas para reprodução de peixes. A bacia que engloba a área de estudo e que sofrerá os 

impactos diretos tem um caráter fundamentalmente estratégico, pois ao longo da bacia faz-se 

diversos usos da água. Trata-se de um afluente da sub-bacia do rio Tibagi, e este um dos 

principais afluentes da bacia do rio Paranapanema. 

 

 

10.8.6 Objetivos 
 

O objetivo deste estudo de impacto ambiental de avaliação direta à ictiofauna é 

a garantia da qualidade e diversidade dos recursos naturais que permite, tecnicamente, uma 

ponderação entre os benefícios deste projeto e seus custos ambientais para a ictiofauna, 

normalmente não computáveis em relação aos custos econômicos. 

 

A ictiofauna de riachos pode se distribuir regionalmente e/ou localmente 

segundo condições de integridade e qualidade ambiental. 

 

10.8.7 Metodologia 
 

10.8.7.1 Área de estudo 
 

O Tibagi é um dos principais rios do estado do Paraná, com cerca de 550 km de 

extensão e uma área de drenagem de aproximadamente 25.239 km2 (MAACK, 2002). É o maior 

afluente do rio Paranapanema, localizando-se na sua margem esquerda. 
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O ribeirão dos Apertados e um afluente da margem esquerda do rio Tibaji, sua 

nascente situa-se na rigião de Arapongas (23º25’02”S/51º25’07”O) e deságua no rio Tibagi, 

região de divisa entre Londrina e Assaí (23º23’28”S/50º59’45”O). 

 

A área de influência direta do empreendimento situa-se na região do município 

de Maravilha, no ribeirão dos Apertados. O corpo d’água limita a propriedades, entre as 

coordenadas 23º26’41”S/51º04’34”O e 23º26’47”S/51º04’12”O, conforme Figura 10.38 e e 

ANEXO V – MAPA DE AMOSTRAGEM/ICTIOFAUNA. 

 

 
FIGURA 10.38. Localização do empreendimento, ribeirão dos Apertados, afluente do rio Tibagi. Área de 
implantação circundada em amarelo. 

 

A bacia hidrográfica que melhor caracteriza a ictiofauna, possivelmente 

influenciada indiretamente, segue as caracterizações encontradas para diversos ambientes 

com características similares aos ambientes do ribeirão dos Apertados é da sub-bacia do rio 

Tibagi. 

 

10.8.7.2 Coleta de dados 
 

Para fundamentar esse diagnóstico, utilizou-se dados obtidos dos registros do 

Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL), disponíveis no sítio do 
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Centro de Referência em Informação Ambiental (CRIA), referente ao projeto Species link 

(http://splink.cria.org.br/centralized_search?criaLANG=pt). 

 

As coletas foram realizadas no ribeirão dos Apertados, entre os anos de 1996 e 

2006, por pesquisadores, onde são de origem técnicas, científica e acadêmica utilizando 

diversas técnicas de coleta, como redes, puçás, tarrafas e pesca elétrica. Essas, na sua 

maioria, foram feitas na região mais a montante do local, mas certamente a ictiofauna 

encontrada na região do empreendimento é semelhante. A validade desses dados levantados 

junto ao MZUEL é de grande confiança, visto que o responsável pela coleção ictiológica 

consiste em um grande pesquisador da região. A conveniência da utilização de dados já 

coletados seria evitar coleta/morte de peixes e uma maior confiabilidade no levantamento das 

espécies locais. Visto que, há um grande dinamismo na distribuição da ictiofauna, onde para 

um levantamento confiável das espécies locais, são necessárias coletas em diferentes épocas, 

delimitando uma escala temporal. Uma melhor avaliação da ictiofauna locas é possível quando 

se realiza um monitoramento da ictiofauna. 

 

Os trabalhos de cunho taxonômico e descritivo são a base para a determinação 

dos aspectos ecológicos da ictiofauna, possivelmente afetada diretamente pelo 

empreendimento. 

 

 

10.8.8 Resultados do Diagnóstico 
 

10.8.8.1 Composição específica da ictiofauna 
 

O levantamento ictiofaunístico realizado pelo MZUEL, totalizaram 44 espécies, 

pertencentes a 12 famílias e 4 ordens. Como o esperado para a região neotropical, as ordens 

mais abundantes são Siluriformes (23 espécies) e Characiformes (14 espécies). A Tabela 10.13 

mostra enquadramento taxonômico das espécies registradas, onde suas posições taxonômicas 

estão de acordo com Reis et al. (2003). 
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TABELA 10.13. Enquadramento taxonômico das espécies de peixes do ribeirão dos Apertados. 
 
CLASSE OSTEICHTHYES 

 ORDEM CHARACIFORMES 
FAMÍLIA PARODONTIDAE 

Apareiodon ibitiensis Campos, 1944 
Parodon nasus Kner, 1859 

FAMÍLIA ANOSTOMIDAE 
Leporinus elongatus Valenciennes, 1850 

FAMÍLIA CRENUCHIDAE 
Characidium aff. zebra Reinhardt, 1867# 

FAMÍLIA CHARACIDAE 

Incertae sedis 

Astyanax aff. eigemanniorum (Cope, 1894)# 
Astyanax aff. fasciatus (Cuvier, 1819)# 
Bryconamericus exodon Eigeinmann, 1907 
Bryconamericus iheringi (Boulenger, 1887) 
Bryconamericus straminaeus Eigenmann, 1908 
Oligosarcus paranaensis Menezes & Géry, 1983 

SUBFAMÍLIA APHYOCHARACINAE 

Aphyocharax sp.* 
SUBFAMÍLIA CHEIRODONTINAE 

Serrapinus notomelas (Eigenmann, 1915) 
FAMÍLIA ERYTHRINIDAE 

Hoplias aff. malabaricus (Bloch, 1794)# 
FAMÍLIA LEBIASINIDAE 

Pyrrhulina australis Eigenmann & Kennedy, 1903 
ORDEM SILURIFORMES 

FAMÍLIA TRICHOMYCTERIDAE 
Trichomycterus aff. brasiliensis Lütken, 1874# 

FAMÍLIA CALLICHTHYIDAE 
Corydoras aeneus (Gill, 1858) 
Corydoras cf. paleatus (Jenyns, 1842) 

FAMÍLIA LORICARIIDAE 
SUBFAMÍLIA NEOPLECOSTOMINAE 

Neoplecostomus paranaensis Langeani, 1990 
SUBFAMÍLIA HYPOPTOPOMATINAE 

Hisonotus depressinotus (Miranda-Ribeiro, 1918) 
Hisonotus francirochai (Ihering, 1928) 

SUBFAMÍLIA LORICARIINAE 
Rineloricaria latirostris (Boulenger, 1900) 

SUBFAMÍLIA HYPOSTOMINAE 
Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911) 
Hypostomus aff. myersi (Gosline, 1947)# 
Hypostomus multidens Jerep, Shibatta & Zawadzki, 2007 
Hypostomus nigromaculatus (Schubart, 1964) 



 

 

186 

Hypostomus cf. paulinus (Ihering, 1905) 
Hypostomus cf. regani (Ihering, 1905) 
Hypostomus strigaticeps (Regan, 1908) 
Hypostomus tietensis (Ihering, 1905) 

FAMÍLIA HEPTAPTERIDAE 
Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes, 1959 
Chasmocranus sp.* 
Imparfinis aff. minutus (Lütken, 1864)# 
Imparfinis piperatus Eigenmann & Norris, 1900 
Imparfinis schubarti (Gomes, 1956) 
Phenacorhamdia tenebrosa (Schultz, 1964) 
Pimelodella cf. gracilis (Valeciennes, 1835) 
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 
FAMÍLIA POECILIIDAE 

Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 
ORDEM PERCIFORMES 

FAMÍLIA CICHLIDAE 
Cichlasoma paranaense Kullander, 1983 
Crenicichla britskii Kullander, 1982 
Crenicichla nierdeleinii (Holmberg, 1891) 
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) 
Oreochomis niloticus (Hasselquist, 1757)* 
Tilapia rendalli (Boulenger, 1896)* 

* Espécies introduzidas; # Possíveis espécies novas para ciência. 

 

 

A relação das espécies suscetível aos impactos diretos segue um padrão 

ictiofaunístico que corresponde à diversidade potencialmente encontrada na sub-bacia do 

ribeirão dos Apertados. 

 

A ictiofauna relacionada à sub-bacia onde se encontra o empreendimento 

apresenta uma diversidade variada, composta de espécies autóctones e alóctones da bacia do 

alto rio Paraná, além de muitas espécies desconhecidas à ciência. As espécies que habitam a 

bacia sofrem impactos inerentes ao seu meio, sendo afetadas pela qualidade da água, pela 

contaminação e poluição sistêmica. A influência impactante direta do empreendimento para 

estas espécies é relativamente reduzida, considerando os impactos já existentes como falta de 

vegetação ripária ou, possível contaminação por pesticidas e adubos químicos provindos de 

áreas agrícolas. 

 

 



 

 

187 

10.8.9 Considerações Finais 
 

A ictiofauna relacionada à bacia e sub-bacia onde se encontra o 

empreendimento apresenta uma diversidade variada, composta de espécies autóctones e 

alóctones da bacia do alto rio Paraná. As espécies que habitam a bacia sofrem impactos 

inerentes ao seu meio, sendo afetadas pela qualidade da água, pela contaminação e poluição 

sistêmica. A influência impactante indireta do empreendimento para estas espécies é 

relativamente reduzida, considerando os impactos já existentes como falta de vegetação 

ripária ou, possível contaminação por pesticidas e adubos químicos provindos de áreas 

agrícolas. 

 

O levantamento ictiofaunístico realizado pelo MZUEL, totalizaram 44 espécies, 

pertencentes a 12 famílias e 4 ordens. Como o esperado para a região neotropical, as ordens 

mais abundantes são Siluriformes (23 espécies) e Characiformes (14 espécies).  

 

Considerando que a área a ser implantado o empreendimento apresenta elevado 

grau de degradação, principalmente em relação à vegetação ripária, os impactos diretos 

possuem um reduzido potencial de modificações na diversidade ictiofaunística da região de 

sua bacia de drenagem, quando respeitado as condições estabelecidas por lei. O 

reflorestamento e a conservação da vegetação do entorno do ribeirão, provavelmente 

auxiliará na manutenção de um ambiente favorável à assembléia de peixes local. 
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11 SOCIOECONOMIA 

 

11.1 Diagnóstico do Meio Antrópico da AII – Área de Influência Indireta 

 

11.1.1 A Região Metropolitana de Londrina - RML  

 

A Região Metropolitana de Londrina foi estabelecida pela legislação estadual e 

constituída por agrupamentos de municípios limítrofes, com o objetivo de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Esta 

região foi instituída pela da Lei Complementar Estadual nº 81, de 17 de junho de 1998, sendo 

esta região formada pelos Municípios de Londrina, Cambé, Rolândia, Ibiporã, Sertanópolis, 

Bela Vista do Paraíso, Jataizinho, Primeiro de Maio, Assaí, Alvorada do Sul e Tamarana, 

totalizando 801.756 habitantes, conforme Tabela 9.1.(IBGE, 2010, COMEL, 2011). 

 

 
FIGURA 11.1. Região Metropolitana de Londrina 
(RML), 2011. 
Fonte: adaptado a partir de COMEL, 2011. 
 

Na Tabela 11.1 são apresentadas as estimativas das frações dos resíduos sólidos 

produzidas por municípios da Região Metropolitana de Londrina. A estimativa foi efetuada a 

partir da população de cada município. Os resíduos sólidos apresentam uma grande 
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diversidade de materiais e substâncias constituintes, os quais podem ser classificados em três 

grandes grupos para o gerenciamento: rejeito orgânico e reciclável (OBLADEN et al, 2010). 

 

TABELA 11.1. Região metropolitana de Londrina, População, Estimativa de Geração de Resíduo 
Urbano, 2011. 

Município Área (km²) População 

(2010) 

Geração de 

resíduo 

orgânico  

Geração de 

resíduo 

rejeito 

Geração de 

resíduo 

reciclável 

Geração total 

de resíduo  

Alvorada do Sul 424.245 10.298 2.832          1.030          1.287            5.149  

Assai 440.012 16.368          4.501          1.637          2.046            8.184  

Bela V. Paraíso 242.692 15.080         4.147          1.508          1.885            7.540  

Cambé 494.692 96.735       34.583       12.576       15.719          62.878  

Ibiporã 300.187 48.200       17.232          6.266          7.833          31.330 

Jataizinho 159.180 11.859          3.262          1.186          1.482       5.930  

Londrina 1.650.809 506.645      250.790       91.196     113.995     455.981  

Primeiro de Maio 414.442 10.832          2.979          1.083          1.354            5.416  

Rolândia 460.153 57.870        20.689          7.523          9.404    37.616  

Sertanópolis 505.528 15.637          4.300          1.564          1.955         7.819  

Tamarana 472.153 12.232          3.364          1.223          1.529       6.116  

Total atual RML 5.564.427 801.756      348.677     126.791     158.489      633.957  

Fonte: elaborado a partir de IBGE, 2010, COMEL, 2011. 
 

Para o efeito de cálculo de geração per capita de resíduos sólidos, considerou-se 

municípios de até 30.000 habitantes, produção de 0,50 kg/hab.dia. Para os municípios de 30 a 

500 mil habitantes, geração de 0,65 kg/hab.dia. Para efeito de estimativa a fração orgânica 

corresponde a 55%, fração rejeitos 20% e reciclável 25% (OBLADEN et al, 2010). 

 

A composição e quantidade dos resíduos variam em função dos hábitos de 

consumo, do poder aquisitivo e da consciência ambiental de cada comunidade. Assim na 

Região Metropolitana de Londrina o município pólo possui alto Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) seguido por Ibiporã, enquanto os demais possuem IDH médio. Esse dois 

municípios possuem os maiores níveis de escolaridade, saúde e renda per capita. O IDH serviu 

como um índice para analisar os níveis de desenvolvimento humano e Londrina, por ser o 

centro polarizador, detém maior nível de atividade econômica, renda e saúde, destoando das 

outras com um IDH médio. 

 



 

 

 

3 

 

Tabela 11.2. Total de estabelecimentos com atividade econômica, município da RML, 2010. 

Municípios da RML 
Total de 

estabelecimentos  
% 

 

Alvorada do Sul  227 1 

Assaí 387 2 

Bela Vista do Paraíso  423 2 

Cambé 1.984 8 

Ibiporã 933 4 

Jataizinho 225 1 

Londrina 16.822 71 

Primeiro de Maio 246 1 

Rolândia  1.700 7 

Sertanópolis 593 2 

Tamarana 204 1 

Total  23.744 100 

Fonte: adaptado de IPARDES, 2011. 
 

O município de Londrina é responsável por, aproximadamente, 70% do Produto 

Interno Bruto a preço de mercado (PIBpm) gerado na RML. Pode-se afirmar que o município 

concentra a riqueza da região. Já em relação à riqueza gerada no Estado do Paraná 7% é 

procedente da RML. 

 

No que tange a dinâmica populacional nestes municípios a direção migratória 

parece se fazer no sentido das cidades médias, dentro da mesma região, onde a qualidade de 

vida e as facilidades existentes são bem apreciadas, sobretudo em comparação às grandes e 

pequenas cidades. Esses fatores se tornam interessantes para os movimentos migratórios 

urbanos e dos excluídos do campo na escolha de um lugar para se fixarem. Tal movimento 

migratório é comprovado pelos maiores índices de crescimento demográfico que afetam além 

de Londrina as cidades de Apucarana, Arapongas e Cambé. 

 

Destaca-se que, em abril de 2007, foi instalada em Londrina a Coordenadoria da 

Região Metropolitana de Londrina (COMEL, 2011), cuja missão é de promover a integração 

regional, articulando as políticas públicas de interesse comum entre os municípios e o Estado. 

Os municípios da RML apresentam médio IDH, identificando a necessidade de revisão e 

fortalecimento das políticas públicas em relação à educação, saúde e distribuição de renda.  
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Não serão considerados no diagnóstico do meio antrópico, mas existem outros 

municípios da região com propostas para fazerem parte da RML, são eles: Jaguapitã, 

Pitangueiras, Sabaúdia, Arapongas, Apucarana, Califórnia e Marilândia do Sul. Acredita-se que 

com a entrada desses municípios, principalmente Arapongas e Apucarana, a RML poderá ser 

mais forte. Pode-se afirmar que Arapongas e Apucarana somam em PIB sendo, 

respectivamente, segundo e terceiro pólos produtores na RML. Nesse sentido serão incluídos 

nas projeções de demandas por serviços da CTR.   

 

11.1.2 Disposição dos resíduos sólidos nos Municípios da RML 

 

Os 11 municípios, que hoje compõem a RML, precisam adequar a realidade dos 

lixões a uma proposta de tratamento dos resíduos de forma a atender as dimensões ambiental, 

social e econômica. Para atenderem as dimensões da sustentabilidade e segregação dos 

resíduos devem ser feitas em três níveis: rejeitos orgânicos e recicláveis, em residências, 

indústrias, comércio e empresas prestadoras de serviços. 

 

As informações fornecidas pelo setor administrativo dos municípios mostram 

que, na maioria, possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos Municipal em fase de 

elaboração.  

 

11.1.3  Alvorada do Sul 

 

Em Alvorada do Sul, a coleta de resíduos é realizada de segunda a sábado e, não 

é seletiva. O município possui 4.000 chácaras que, na maioria, são ocupadas como opção de 

segunda moradia. Nas chácaras, a coleta é realizada nas quartas-feiras. O destino dos resíduos 

é no aterro administrado e localizado no próprio município. Os resíduos da construção civil e 

da poda de árvores são destinados a outro ponto, o lixão.  

 

Alvorada do Sul possui uma população estimada de 10.298 habitantes e, nos 

finais de semana e feriados a população atinge praticamente o dobro.  
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11.1.4 Assaí 

 

A responsabilidade pela manutenção e cuidados dos resíduos é da Prefeitura. O 

município possui local destinado para depósito de entulhos, como resto de obras e galhos de 

árvores. O problema dos resíduos aparece em todo município, por exemplo, próximo ao 

cemitério, é possível encontrar lixo à beira da estrada que segue para Palmital. A prefeitura 

realiza campanhas nas rádios para coibir a ação.  

 

Assaí vem apresentando crescimento populacional negativo nos últimos 37 anos. 

O maior decréscimo da cidade de Assaí foi nas décadas de 1970 e 1980, apresentando valores 

de queda de 24% da população total. Assim, a população de 39.090 habitantes, em 1970, 

passou para 18.368, em 2010.   

Em Assaí existe a SANETRAN – Aterro. 

 

11.1.5 Bela Vista do Paraíso  

 

A coleta de lixo de Bela Vista do Paraíso vai receber do governo federal um 

caminhão equipado para a coleta de material orgânico e reciclável. Já, creditado na conta da 

prefeitura R$ 165 mil do governo federal para compra do veículo. A coleta do lixo orgânico é 

realizada todos os dias e do lixo reciclável duas vezes por semana, ambas pelo mesmo 

caminhão coletor. O aterro localizado no município encontra-se em fase de implantação, 

contando com o setor de reciclagem e vala para lixo orgânico. 

 

11.1.6  Cambé  

 

O Município de Cambé possui plano de gerenciamento de resíduos em fase de 

elaboração. Possui um local próprio para o descarte de entulhos (jardinagem e poda de 

árvores), a prefeitura faz a coleta de resíduos. Um dos maiores problemas em Cambé vem dos 

pneus usados, possuindo índice de infestação da dengue insustentável. 

 

Em relação à economia, atualmente a cidade tem a agricultura voltada para a 

cultura de soja e possui um rico parque industrial onde se destacam a agroindústria e as 

indústrias químicas. Contudo, em relação ao comércio da cidade este é desfavorecido devido a 

proximidade com Londrina. 
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11.1.7  Ibiporã  

 

Ibiporã conta com serviço de coleta de resíduo em todo município, que é feita 

por setores. Os resíduos orgânicos e os materiais recicláveis são separados. A população é 

informada sobre os dias de coleta de resíduo durante a semana. Atualmente das 30 toneladas 

produzidas diariamente pela população apenas 5 toneladas vão parar no aterro sanitário. As 25 

toneladas restantes são transferidas para uma empresa em Londrina, que recicla o material. 

 

Na usina, as únicas pessoas autorizadas a manusearem os resíduos são os 

funcionários. O resíduo recolhido na cidade não fica exposto ao ar livre, chega e vai direto 

para a esteira onde é separado. O material reciclado fica por conta da Associação de Proteção 

a Maternidade e Infância (APMI), que é responsável pela venda para terceiros e com o lucro 

que obtém, financiam os projetos sociais. 

 

O lixo hospitalar é incinerado e, todo o resto do material que é coletado na 

cidade, que não pode ser reciclado, vai para o aterro sanitário. 

 

A economia é diversificada, passando pelo plantio do café, milho, trigo, soja e 

algodão entre outras culturas da agricultura; na pecuária, tanto de corte como a leiteira, na 

suinocultura e na piscicultura. O setor industrial está em desenvolvimento no município, 

contando com alguns parques industriais ao longo da rodovia BR-369. 

 

11.1.8  Jataizinho  

 

Quanto ao resíduo em Jataizinho é coletado não seletivamente em cerca de 

3.000 domicílios urbanos e em 7 pontos da zona rural, por dois caminhões 

coletores/compactadores e despejados em vala com cobertura de terra, cerca de 6,0 

ton./dia. O encarregado do serviço de coleta está com algumas idéias, porém dispersas. Na 

verdade está pedindo "socorro", pois tem consciência de que a situação não pode permanecer 

como está. Existem algumas idéias de melhoria nos sistema de coleta de resíduos, porém sem 

projeto e recursos aprovados. O encarregado dos serviços de coleta tem consciência da 

necessidade de melhoria no gerenciamento de resíduos do município. 
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11.1.9  Primeiro de Maio  

 

Não há coleta seletiva e o destino dos resíduos é o “lixão”, que é denominado 

de aterro administrado, ou seja, possuem valas onde é depositado e depois enterrado. 

 

A população estimada em 2010 era de 10.832 habitantes. Em feriado prolongado 

a população do municípo praticamente dobra, pois o município é rodeado pelas águas da 

represa da Usina Hidrelétrica de Capivara. A atração principal é o espaço turístico chamado 

Paranatur, uma ilha no meio do rio Paranapanema chamada Ilha do Sol, além da pescaria 

esportiva em geral. 

 

11.1.10  Rolândia  

 

Rolândia produz mensalmente cerca de 920 toneladas de lixo residencial e 51 

toneladas de lixo reciclável. Os veículos de transporte da empresa percorrem uma 

quilometragem de 350 km por dia. 

 

A atividade econômica do município compreende a agricultura, destacando 

soja, milho, trigo, cana-de-açúcar e laranja. Rolândia conta ainda com uma empresa 

frigorifica, uma cooperativa agropecuária, uma usina de álcool, um setor pecuarista e parque 

industrial. 

 

11.1.11  Sertanópolis  

 

O Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos tem por função executar 

os serviços de limpeza pública e coleta de lixo. O destino dos resíduos é o lixão. 

 

Localizado no norte do estado, o município tem como marca registrada a 

agricultura forte. É conhecido por ter a melhor terra do Brasil, rica em nutrientes. 

 

11.1.12  Tamarana  

 

Os resíduos são destinados ao lixão e não há coleta seletiva. 
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11.2 Diagnóstico AID – Área de Influência Direta e ADA – Área Diretamente Afetada - 

Caracterização do Município de Londrina  

11.2.1 Histórico da formação e ocupação de Londrina  

 

A Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) foi uma loteadora que, após 

comprar terras, derrubou parte da floresta, abriu estradas e organizou a divisão desse espaço 

em lotes urbanos e rurais, que foram vendidos. A Companhia de Terras Norte do Paraná deu 

início aos trabalhos de colonização do município, que deu origem a fundação das 64 cidades 

que compõe um verdadeiro cinturão urbano, com escritório sede em Londrina. A plantação de 

café impulsionou o crescimento de Londrina. 

 

A terra roxa e fértil atraiu compradores principalmente paulistas, mineiros, 

nordestinos, gaúchos e catarinenses. Além dos brasileiros, vieram pessoas da Alemanha, Itália, 

Japão e outros países. A população atual de Londrina reflete essa mistura de povos. 

 

Em 1975, houve a ocorrência de uma grande geada, chamada de "geada negra", 

que atingiu todo o norte do Paraná, arruinando as plantações de café. Alguns iniciaram 

novamente o trabalho com café, enquanto outros investiram em diversificaram os negócios. 

 

11.2.2  O Norte do Paraná  

 

Londrina é um município brasileiro localizado no norte do estado do Paraná, a 

381 km da capital paranaense, Curitiba.Tem uma população de 506.645 habitantes (IBGE, 

2010) e é a segunda cidade mais populosa do Paraná e a quarta mais populosa da região Sul do 

Brasil. Londrina possui 67% da população da região metropolitana e, aproximadamente, 5% da 

população do Paraná. 

 

Importante pólo de desenvolvimento regional e nacional, Londrina exerce 

grande influência sobre o norte do Paraná e, é uma das cidades mais importantes da Região 

Sul do Brasil. É sede da região metropolitana que conta também com 801.756 habitantes 

(IBGE, 2010).  É um centro regional composto por comércio, serviços, indústrias e 

agroindústrias. 
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11.2.3 Município de Londrina  

 

O projeto Cidade de Londrina foi a mais importante obra realizada pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná e a história de ambas se confundem. O núcleo primitivo 

que deu origem ao atual município de Londrina denomina-se Patrimônio Três Bocas. Em 1930 

foi construída uma estrada de rodagem, ligando o município de Jataí ao patrimônio, que nessa 

época já tinha o nome alterado para Londrina. O nome dado à Londrina é homenagem a 

Londres, cidade onde estava instalada a Paraná Plantations Ltda., matriz da empresa e capital 

da Inglaterra, país de origem dos fundadores da Companhia de Terras Norte do Paraná. 

 

11.2.4 Antecedentes da discussão da disposição final dos resíduos sólidos urbanos em 
Londrina 

 

Até outubro de 2010, “O aterro controlado de Londrina estava instalado em uma 

área de 19 ha, distante 9 km do centro da cidade, área que recebeu o nome de “lixão” em 

1975, e por um longo tempo funcionou como um vazadouro a céu aberto, com a presença dos 

catadores de lixo, que foram retirados do aterro e inseridos no programa de coleta seletiva”. 

(SUZUKI, 2008, p.11). A composição quantitativa do resíduo sólido em Londrina tem como base 

o peso dos diversos componentes, a Tabela 11.3 mostra o material e na respectiva 

porcentagem e composição do resíduo domiciliar. 

 
TABELA 11.3. Composição do Resíduo Sólido, Município de Londrina, 2007. 

Material % do peso 

Matéria orgânica putrescível 51,12 

Papel papelão 29,01 

Material ferroso 6,77 

Trapo, couro, borracha 3,45 

Plástico 2,83 

Vidro, terra, pedra 4,67 

Madeira 2,1 

Outros 0,05 

Total 100 

Fonte: SUZUKI, 2008, p.12. 
 

Verificando a Tabela 11.4, apesar de o material orgânico constituir o principal 

componente do resíduo domiciliar pode-se ver que o papelão também possui 
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representatividade elevada no resíduo produzido, assim como os materiais ferrosos. Esses dois 

juntos são responsáveis por quase 80% dos resíduos domésticos. Outro importante fato, é que 

o papelão e os materiais ferrosos, são aqueles que possuem valor agregado superior a de 

outros materiais, fazendo com que os catadores de materiais reciclados foquem mais nesses 

dois tipos de resíduos urbanos.  

 

As outras matérias também possuem valor, apesar de menor, como o vidro, que 

pode ser reciclado várias vezes, ou a madeira, que pode ser moída e prensada fazendo 

compensado. As outras matérias também podem ser recicladas de diversas formas.  

 

TABELA 11.4. Coleta de Resíduo Doméstico no Município de Londrina, 2006. 
Discriminação Valores 
Volume Diário Produzido (t) 370 
Volume Coletado Anual (t) 115.440 
Porcentagem da População Atendida (urbana e rural) 99 
Número de Viagens Diárias 42 
Número de Veículos na Coleta  12 
Número de Funcionários na Coleta  94 

Frequência da Coleta Domiciliar Centro: diária / noturno 
Bairros: 3 ou 2 vezes por semana 

Destino Final dos resíduos Aterro Controlado Municipal 
Área do Aterro Sanitário (m2) (Lixão) 192.000 
Fonte: PREFEITURA, 2009 

 

Ainda na coleta e disposição final de resíduos sólidos em Londrina, a Central de 

Tratamento de Resíduos (CTR) iniciou operação em outubro de 2010, com a expectativa de 

armazenar até 350 toneladas por dia, o que possibilitaria desativar o antigo aterro controlado 

de Londrina. Atualmente foi reativado buscando auxiliar a CTR na destinação de alguns 

resíduos. A primeira etapa das obras de construção da CTR, instalada em um terreno de 10 

alqueires no distrito de Maravilha, a 25 km de Londrina, escolhido após estudo técnico da 

prefeitura de Londrina e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com o objetivo de determinar 

o depósito dos resíduos produzido em um lugar que atendesse as questões ambientais, sociais 

e econômicas. 

 

Os primeiros galpões de compostagem, células para armazenagem de resíduos, 

lagoas para tratamento primário de chorume, guaritas, cercamento, paisagismo e sede 

administrativa, que fazem parte da estrutura, garantiram o começo do funcionamento da CTR. 

Ao todo, a primeira etapa da CTR custou R$ 2,7 milhões ao Fundo de Urbanização do 

município (PREFEITURA, 2011). 
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O município conta com duas cooperativas de catadores e vários catadores 

autônomos. A coleta seletiva possibilita gerar mais renda para os catadores das cooperativas 

do município, a distribuição correta tanto dos resíduos orgânicos como dos rejeitos é uma das 

vantagens da CTR. A Tabela 11.5 traz os dados aproximados da varrição do município.  

 

TABELA 11.5. Varrição no Município de Londrina, 2006. 
Discriminação Valores 

Extensão de Vias Atendidas (Km lineares/mês) 5.000 

Número de Bairros Atendidos     100 

Frequência por Setor Segunda à Sábado 

Número de Funcionários Utilizados      140 

Fonte: PREFEITURA, 2009. 
 

Na Tabela 11.6 tem-se tanto o número de funcionários quanto o de veículos que 

pertencem à empresa contratada para a execução de coleta de resíduo reciclável em 

Londrina. 

 

TABELA 11.6. Coleta de Resíduo Reciclável no Município de Londrina, 2006. 

Discriminação Valores 

Volume Coletado Anual (t)  29.040 

Volume Diário Produzido (t) 110 

Número de Funcionários na Coleta  18 

Número de Veículos na Coleta  6 caminhões 

Número de ONGs na Coleta ou cooperativas  30 ou 2  

Destino Final do Resíduo Barracão das ONGs de Reciclagem 

Fonte: PREFEITURA, 2009. 
 

A Prefeitura Municipal de Londrina (PML) informou que a coleta do resíduo 

hospitalar obedece às exigências do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). O órgão 

determina que os hospitais e clínicas sejam responsáveis pelo gerenciamento de resíduos do 

serviço de saúde. Em razão disso, a coleta é efetuada somente nas unidades de saúde 

municipal. Trata-se de serviço terceirizado com processo de destino a autoclave e a 

incineração (PREFEITURA, 2011). 
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11.2.5 Condições sociais e econômicas da população de Londrina  

 

O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Londrina encontra-se em décimo 

lugar entre os municípios do Paraná, com um valor médio de 0,824. A construção do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) tem particular importância ao expor as 

desigualdades de forma abrangente e comparativa, permitindo que diferenças nos indicadores 

possam se tornar instigadoras da gestão pública. Esse conjunto de indicadores compõe os 

índices: IDH-E (educação), IDH-L (longevidade) e IDH-R (renda), cuja média aritmética simples 

resulta no IDH-M. Esses índices variam de 0 a 1, sendo 1 a posição correspondente aos 

melhores valores.  

 

Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda 

familiar per capita de até 1/2 salário mínimo. Os dados referentes à situação de pobreza são 

provenientes dos microdados do censo demográfico (IBGE, 2000) e das tabulações especiais 

feitas pelo IPARDES (2009), conforme dados da Tabela 11.7. 

 

TABELA 11.7. Condições Sociais e Econômicas da População de Londrina – PR. 
INFORMAÇÃO  DATA     ESTATÍSTICA  
Densidade Demográfica 2010 305,87 hab/km2 
Grau de Urbanização 2010 97,40 % 
Taxa de Crescimento Geométrico 2010 1,26 % 
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-M 2000 0,824   
Índice IPARDES de Desempenho Municipal - IPDM 2008 0,8097   
PIB Per Capita 2008 15.902 R$ 1,00 
Índice de Gini 2000 0,580   
Índice de Idosos 2010 41,79 % 
Razão de Dependência 2010 41,76 % 
Coeficiente de Mortalidade Infantil 2009 10,20 mil NV (P) 
Taxa de Pobreza (2)  2000 12,35 % 
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais  2000 7,1 % 
Valor Bruto Nominal da Produção Agropecuária 2009 450.721.174,09 R$ 1,00 

Fonte: IPARDES, 2011. 
 

A População Economicamente Ativa (PEA) é composta por pessoas com 10 anos 

ou mais de idade, ocupadas e desocupadas na semana de referência, ou seja, pessoas com 10 

anos ou mais de idade que tinham trabalho durante toda ou uma parte da semana de 

referência. (IBGE, 2009). Em relação à capacidade de ocupação total da população de 

Londrina, em média, 48% está apta a trabalhar, conforme os dados dos anos de 2004 a 2006. 

(IBGE, 2009). 
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Para atendimento a população londrinense as políticas sociais são formas 

institucionalizadas que a sociedade vai construindo a partir de seu processo histórico para 

proteger e/ou promover parte ou todos os seus membros. Nesse sentido, em Londrina são 

efetuados programas e ações municipais para atender direitos sociais e cobrir riscos, 

contingências e necessidades da população, conforme Quadro 11.1. 

 

QUADRO 11.1. Programas e projetos governamentais municipais de proteção social básica, Londrina, 2006. 

 

 
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social é responsável pelo planejamento e 

execução da Política Nacional de Assistência Social, cabendo a ela atualizar o diagnóstico 
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social e análise do setor, sistematizando formas de intervenção na questão social. Atualmente 

são desenvolvidos diversos projetos nas áreas de atendimento à criança e ao adolescente e à 

família (Quadro 11.1). 

 

Além destes, existem programas e projetos governamentais municipais de 

proteção social especial e assistência, programas sociais do governo federal, não 

governamentais em convênio com o município e com co-financiamento do fundo municipal de 

assistência social. 

 

11.2.6 Principais atividades econômicas  

 

A estrutura fundiária de Londrina e região é caracterizada pelo predomínio de 

pequenos e médios estabelecimentos, onde quase toda a área agricultável é explorada. Nesta 

região,  se concentra uma agricultura modernizada de grãos (milho, soja e trigo), café e 

lavouras permanentes bastantes especializadas e com grande utilização de mão de obra, 

porém há poucas matas. 

 

A composição do PIB do município demonstra a força do setor de serviços na 

economia local, onde Londrina conta com grandes hospitais e Shopping Centers, além é claro, 

de um comércio tradicional forte e diversificado, que serve de referência para várias cidades 

da região. 

 

Para fomentar o crescimento do setor industrial e comercial a cidade está se 

equipando para dar suporte as novas e atuais empresas, com a implantação do Terminal de 

Cargas Alfandegárias (Porto Seco), novos condomínios industriais, Aeroporto Internacional, 

Parque Tecnológico e diversos incentivos. 

 

11.2.7 Atividades produtivas 

 

O PIB de Londrina para o ano de 2007, segundo o IBGE, foi de R$ 

7.992.507.000,00, o que a coloca no 44° lugar no ranking das 100 maiores cidades brasileiras e 

em quarto lugar na comparação com as demais cidades paranaenses, usando como referência 

este índice econômico, conforme Tabela 11.8. 
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TABELA 11.8. Produto Interno Bruto do Município de Londrina, 2007 e 2008, 
Valor (em R$1000). 

Composição do PIB 2007 2008 

Valor adicionado na agropecuária 129.085 133.165 

Valor adicionado na indústria 1.403.102 1.353.912 

Valor adicionado no serviço 5.272.843 5.136.468 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios 1.187.477 1.409.916 

Total do PIB a preço de mercado corrente 7.992.507 8.033.461 

PIB per capita 16.055 15.902 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios 2007. 
 

Principais shoppings de Londrina são os seguintes: 

 

 Catuaí Shopping Center Londrina: É o maior shopping center da cidade com 82 mil 

metros quadrados de ABL (área bruta locável). O shopping é referência em uma área 

com 300 quilômetros de raio, habitada por 4 milhões de pessoas. Possui atualmente 

304 lojas, praça de alimentação, sete salas de cinema, salão de boliche e parque de 

diversões, pois 1 milhão de pessoas trafegam pelo Catuaí todos os meses. 

 

 Royal Plaza Shopping: Está situado no centro da cidade de Londrina, inaugurado em 

2000. No ano de 2006, o empreendimento realizou o primeiro projeto de expansão, que 

une mais 3 mil metros de ABL (área bruta locável) - aos mais de 6 mil metros já 

existente. Para o final do ano de 2010 estão previstas a chegada de mais uma loja 

âncora e a reconfiguração do espaço para abrigar 05 salas de cinema. O shopping conta 

com 120 lojas, praça de alimentação, salas de cinema e parque de diversões. 

 

 Além dos dois com maior relevância econômica, Londrina possui os seguintes 

estabelecimentos:  Shopping Quintino, Londres Shopping, Contour Shopping e Planet 

Shopping. E mais dois, em fase de construção. 
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11.2.8  Mercado de trabalho  

 

O município de Londrina apresentou um saldo positivo nas contratações nos anos 

de 2006 a 2009, segundo boletim expedido pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho. Na Tabela 11.9 é possível identificar que 

apesar do crescimento na oferta de empregos o salário médio mensal vem declinando nos 

últimos três anos. 

 
TABELA 11.9. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas, Londrina – PR, 2006-2009. 
Cadastro Central de Empresas 2006 2007 2008 2009 

Número de empresas locais 22.619 23.227 24.305 25.708 

Pessoal ocupado total 154.668 161.030 171.275 179.511 

Pessoal ocupado assalariado 120.619 125.615 134.796 140.957 

Salários e outras remunerações (mil reais) 1.615.769 1.760.800 2.043.460 2.316.799 

Salário médio mensal (SM) 3,0 3,0 2,9 2,8 

Número de empresas atuantes - - 23.351 24.726 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2011. 
 

11.2.9 Serviços de infraestrutura e equipamentos urbanos 

 

O Terminal Rodoviário de Londrina José Garcia Villar teve o partido 

arquitetônico elaborado arquiteto Oscar Niemeyer, sofrendo algumas modificações quando na 

construção pelo prefeito de Londrina, Wilson Moreira, em 25 de junho de 1988. Atualmente é 

considerada uma das rodoviárias mais funcionais e belas do Brasil, obtendo em 2003, a 

premiação máxima de melhor rodoviária entre os congêneres. 

 

 O Aeroporto de Londrina teve suas origens na época do pós-guerra. A base do 

terminal atual foi construído na década de 1950, durante o ciclo do café na região. Nessa 

época, o aeroporto chegou a ser o terceiro mais movimentado do país, contudo, hoje ele se 

encontra entre os 30 mais movimentados do Brasil. Aeroporto ideal para as operações 

regionais, ele se encontra a menos de 5 km do centro da cidade, oferecendo uma boa 

infraestrutura para a operação de aeronaves de médio porte como Boeings 737 e Fokker 100s. 

 

A Infraero administra o aeroporto desde 1980, realizado inúmeras melhorias no 

prédio, sendo a última obra o recapeamento da pista de pouso em 1995. O atual prédio possui 

dois pavimentos, sendo o segundo reduzido. O principais destinos diretos a partir do aeroporto 
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de Londrina são Curitiba, São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Santos Dumont), 

Presidente Prudente, Campinas, Ribeirão Preto, Salvador, Foz do Iguaçu, Maringá, Ponta 

Grossa, Campo Grande, Corumbá, Cuiabá, Sinop, Alta Floresta, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, 

Vilhena, Ji-Paraná, Rondonópolis, Manaus, Porto Velho, Lábrea e Humaitá. 

 

11.2.10 Educação  

 

Londrina possui 206 Estabelecimentos de Ensino Fundamental, 68.584 Matrículas 

Iniciais no Ensino Fundamental, 64 Estabelecimentos de Ensino Médio, 20.862 Matrículas 

Iniciais no Ensino Médio, 89.446 Matrículas Iniciais no Ensino Regular, 11 Estabelecimentos de 

Ensino Superior, 33.438 Matrículas Iniciais no Ensino Superior, 1.350 Matrículas Iniciais na 

Educação Especial, 5 Estabelecimentos de Pós-Graduação,  4.160  Matrículas Iniciais na Pós-

Graduação, 12.806 Matrículas Iniciais na Educação Infantil, 6.349 Matrículas Iniciais na 

Educação de Jovens e Adultos (Ensinos Fundamental, Médio e Especial), 3.861 Matrículas 

Iniciais na Educação Profissionalizante Técnico, 122.852 Total Geral de Estudantes, 6,42% Taxa 

de Analfabetismo, conforme Tabela 11.10. 

 

11.2.11 Saúde 

 

Os estabelecimentos de saúde para tratamentos de alta complexidade da Região 

Metropolitana de Londrina se concentram no município de Londrina. No período de 2005 a 

2009 houve crescimento no número de unidades de saúde, número de leitos e oferta de 

equipamentos para atendimento à população. 

 

Os serviços de saúde prestados pelo município tanto na rede pública quanto 

privada são dimensionados na Tabela 11.11 por possuírem fontes de gerações de resíduos 

diferentes a serem coletados, transportados e com destinação final de acordo com o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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TABELA 11.10. Ensino - matrículas, docentes e rede escolar, Londrina – PR, 2005, 2007 e 2009 

 

Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2005 2007 2009 
Matrícula - Ensino fundamental  69.766 70.343 69.042 
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual 34.788 35.267 34.986 
Matrícula - Ensino fundamental - escola publica municipal 26.618 26.265 23.920 
Matrícula - Ensino fundamental - escola privada 8.360 8.811 10.136 
Matrícula - Ensino médio 23.213 21.437 20.919 
Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual 19.157 17.662 17.346 
Matrícula - Ensino médio - escola privada 4.056 3.775 3.573 
Matrícula - Ensino pré-escolar 14.579 12.994 12.840 
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública estadual 140 13 30 
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal 5.169 5.367 5.800 
Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada 9.270 7.614 8.010 
Docentes - Ensino fundamental 4.175 3.565 3.216 
Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual 1.864 1.827 1.501 
Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal 1.536 1.126 947 
Docentes - Ensino fundamental - escola privada 775 612 768 
Docentes - Ensino médio 1.530 1.492 1.315 
Docentes - Ensino médio - escola pública estadual 1.206 1.219 1.063 
Docentes - Ensino médio - escola privada 324 273 252 
Docentes - Ensino pré-escolar 1.300 1.097 993 
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública estadual 15 6 4 
Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal 472 393 304 
Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada 813 698 685 
Escolas - Ensino fundamental 195 198 206 
Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual 65 64 65 
Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal 82 82 80 
Escolas - Ensino fundamental - escola privada 48 52 61 
Escolas - Ensino médio  57 63 64 
Escolas - Ensino médio - escola pública estadual 44 48 49 
Escolas - Ensino médio - escola privada 13 15 15 
Escolas - Ensino pré-escolar 282 277 284 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual 3 1 2 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal 89 90 85 
Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada 190 186 197 
Matrícula - Ensino superior 27.649 29.293  
Matrícula - Ensino superior - escola pública estadual 13.697 13.968  
Matrícula - Ensino superior - escola privada 13.952 15.325  
Docentes - Ensino superior 2.726 2.944  
Docentes - Ensino superior - escola pública estadual 1.696 1.810  
Docentes - Ensino superior - escola privada 1.030 1.134  
Escolas - Ensino superior 10 10  
Escolas - Ensino superior - escola pública estadual 1 1  
Escolas - Ensino superior - escola privada 9 9  

 
Fonte: IPARDES, 2011. 
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TABELA 11.11. Serviços de Saúde no Município de Londrina, 2005 e 2009. 

Unidades  
Quantidade 

2005 

Quantidade 

2009 

Taxa 

Cresc. 

Estabelecimentos de Saúde total 176 241 36,93 

Estabelecimentos de Saúde público total 64 71 10,94 

Estabelecimentos de Saúde público estadual 7 6 ‐14,29 

Estabelecimentos de Saúde público municipal 57 65 14,04 

Estabelecimentos de Saúde privado total 112 170 51,79 

Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos 95 143 50,53 

Estabelecimentos de Saúde privado sem fins lucrativos 17 27 58,82 

Estabelecimentos de Saúde privado SUS 35 63 80,00 

Estabelecimentos de Saúde com internação total 21 21 0,00 

Estabelecimentos de Saúde sem internação total 103 147 42,72 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia total 52 73 40,38 

Estabelecimentos de Saúde com internação público 4 4 0,00 

Estabelecimentos de Saúde sem internação público 56 62 10,71 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia público 4 5 25,00 

Estabelecimentos de Saúde com internação privado 17 17 0,00 

Estabelecimentos de Saúde sem internação privado 47 85 80,85 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado 48 68 41,67 

Estabelecimentos de Saúde total privado/SUS 35 63 80,00 

Estabelecimentos de Saúde com internação privado/SUS 8 8 0,00 

Estabelecimentos de Saúde sem internação privado/SUS 12 20 66,67 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado/SUS 15 35 133,33 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação total 8 8 0,00 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação total 75 106 41,33 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação total 5 7 40,00 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação total 23 59 156,52 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação total 8 6 ‐25,00 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total 57 55 ‐3,51 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação público 5 7 40,00 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação público 1 1 0,00 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação público 1 10 900,00 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação público 3 3 0,00 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação público 54 50 ‐7,41 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação privado 8 8 0,00 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado 70 99 41,43 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação privado 4 6 50,00 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação privado 22 49 122,73 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado 5 3 ‐40,00 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado 3 5 66,67 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação privado/SUS 4 5 25,00 
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Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado/SUS 18 29 61,11 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação privado/SUS 1 1 0,00 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação privado/SUS 9 24 166,67 

Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado/SUS 3 2 ‐33,33 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado/SUS 0 2 ‐ 

Estabelecimentos de Saúde SUS 98 133 35,71 

Estabelecimentos de Saúde plano próprio 11 16 45,45 

Estabelecimentos de Saúde plano de terceiros 91 126 38,46 

Estabelecimentos de Saúde próprio 102 152 49,02 

Estabelecimentos de Saúde único total 174 237 36,21 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização total 2 4 100,00 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado total 2 8 300,00 

Estabelecimentos de Saúde único público 64 71 10,94 

Estabelecimentos de Saúde único privado 110 166 50,91 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado 2 4 100,00 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado 2 8 300,00 

Estabelecimentos de Saúde único privado/SUS 34 60 76,47 

Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado/SUS 1 3 200,00 

Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado/SUS 1 7 600,00 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total 1.482 1.670 12,69 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total 389 445 14,40 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público estadual 344 395 14,83 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público municipal 45 50 11,11 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total 1.093 1.225 12,08 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS 871 1.010 15,96 

Mamógrafo com comando simples 16 13 ‐18,75 

Mamógrafo com estéreo-taxia 2 3 50,00 

Raio X para densitometria óssea 6 7 16,67 

Tomógrafo 9 12 33,33 

Ressonância magnética 3 5 66,67 

Ultrassom doppler colorido 33 58 75,76 

Eletrocardiógrafo 75 81 8,00 

Eletroencefalógrafo 21 19 ‐9,52 

Equipamento de hemodiálise 102 108 5,88 

Raio X até 100mA 35 22 ‐37,14 

Raio X de 100 a 500mA 21 20 ‐4,76 

Raio X mais de 500mA 23 16 ‐30,43 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total 123 167 35,77 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial sem atendimento 

médico 
10 23 

130,00 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento 

médico em especialidades básicas 
87 97 

11,49 
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Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento 

médico em outras especialidades 
45 86 

91,11 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento 

odontológico com dentista 
52 74 

42,31 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência total 16 24 50,00 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Pediatria 6 8 33,33 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Obstetrícia 4 7 75,00 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Psiquiatria 3 4 33,33 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Clínica 11 11 0,00 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia  7 6 ‐14,29 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Traumato Ortopedia 5 8 60,00 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Neuro Cirurgia 5 6 20,00 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia Buco 

Maxilofacial 
5 4 

‐20,00 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Outros 3 6 100,00 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial 73 90 23,29 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação 12 12 0,00 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Emergência 13 16 23,08 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS UTI/CTI 6 6 0,00 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Diálise 7 - - 

Fonte: IPARDES, 2011. 
 

No período de 2005 a 2009 houve crescimento nos número de estabelecimentos, 

leitos e equipamentos ofertados para atendimento à área da saúde.  Por se tratar de área da 

saúde a proposta de descentralização das ações da Vigilância Sanitária e Ambiental nos 

serviços de saúde e as constantes mudanças e exigências nos conceitos de promoção á saúde e 

proteção do meio ambiente, impulsionou a publicação pela ANVISA da RDC Nº 306 em 07 de 

dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (BRASIL, 2004). 

 

Nesse sentido se faz necessário o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde PGRSS, documento que aponta e descrevem as ações relativas ao manejo 

dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, bem como a proteção à saúde 

pública. 
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11.2.12 Saneamento: abastecimento de água e coleta de esgoto  

 

Para a empresa de saneamento, unidades atendidas é todo imóvel (casa, 

apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel para efeito de 

cadastramento e cobrança de tarifa. A população urbana é servida com 95,15% de água 

potável, 61,57 % por coleta de esgoto sanitário, conforme Tabela 11.12 (PREFEITURA, 2009, 

IPARDES, 2011). 

 
TABELA 11.12. Infraestrutura do Municipal de Londrina, Abastecimento de água e 
sistema de coleta remoção e tratamento de esgoto, 2008-2010. 

Informação  2008 2009 2010  

Abastecimento de Água (unid. atend.) 185.735 189.190 194.890 

Atendimento de Esgoto (unid. atend.) 141.168 148.815 157.554 

Fonte: Prefeitura, 2009; IPARDES, 2011. 
 

 
FIGURA 11.2. Infraestrutura do sistema de abastecimento de água e coleta 
remoção e tratamento de esgoto, Londrina, 2008-2010.  
Fonte: Prefeitura, 2009; IPARDES, 2011  
 

Londrina possui um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em 

conformidade com a Lei Federal 11.445/2007 (BRASIL, 2007). 

 

11.2.13 Energia elétrica  

 

O uso de energia elétrica, em 2009, teve um consumo de 1.150.451 Mwh e 

número de consumidores de 196.866 (IPARDES, 2011). Somam-se ao consumo de energia 

elétrica a auto produção da indústria. Inclui os consumidores atendidos por outro fornecedor 

de energia e os que possuem parcela de carga atendida pela COPEL.  
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TABELA 11.13. Infra Estrutura do Municipal de Londrina, Energia Elétrica (MWH) 2008-2010. 
Informação  2008 2009 2010 

Consumo de Energia Elétrica - Total (mwh) 1.116.051 1.150.451 1.198.780 

Consumidores de Energia Elétrica - Total  191.323 196.866 202.965 

Fonte: IPARDES, 2011; Prefeitura, 2009. 
 

 

FIGURA 11.3. Infraestrutura do Sistema Interligado Nacional da 
ANEEL, Londrina, 2008-2010.  
Fonte: Prefeitura, 2009; IPARDES, 2011  

 

11.2.14 Equipamentos de comunicação e lazer  

 

O município de Londrina possui os seguintes equipamentos de comunicação e 

lazer: quantidade de emissoras de rádio - 15 (5 FM e 10 AM); Jornais- 2 diários (Folha de 

Londrina e Jornal de Londrina), 2 semanais (Paraná Shimbun e Jornal União), 1 quinzenais 

(Jornal Vestibulando), 9 mensais (Gazeta Metropolitana, Motor News, Nossa Terra, Jornal 

Oeste,Jornal Voz Árabe, Jornal Esporte Brasil, Jornal Sul, Jornal Zona Norte, Jornal Fatos do 

Paraná); emissoras de televisão: 06 – RPC Tv Coroados/ Globo, Tv Tarobá/Bandeirantes, Tv 

Tropical/CNT, Rede Massa Tv Cidade/SBT), RIC Tv Londrina/ Record, Tv Cem – Canal 

Educativo Municipal; Teatros: 11; Museus: 7; Bibliotecas Públicas Municipais (incluindo as 

sucursais urbanas e rurais): 75; Cinemas: 10. 

 

11.2.15 Praças, parques e florestas 

 

Londrina conta com 7.711.227,31 m² de área verde, quase o dobro de área 

verde recomendado pela ONU (Organização das Nações Unidas) e 249 (2009) praças públicas. 

As principais praças são a da Bandeira, a praça Tomi Nakagawa e a praça Rocha Pombo, na 

área central da cidade e, a Praça Nishinomiya, próximo ao aeroporto. Panorâmica da Praça 

Tomi Nakagawa. 
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Dentre as áreas verdes do Município destacam-se o Lago Igapó projetado em 

1957, na gestão de Antonio Fernandes Sobrinho, como uma solução para o problema da 

drenagem do ribeirão Cambezinho, dificultada por uma barragem natural de pedra. 

Inicialmente pensou-se em dinamitar a barragem, mas prevaleceu a ideia de formar um lago. 

O Igapó foi inaugurado em 10 de dezembro de 1959, dia do Jubileu de Prata de Londrina, 

juntamente com a estação de saneamento. Após um período de certo abandono, foi elaborado 

um projeto de revitalização do Lago, na gestão de Dalton Paranaguá, com projeto paisagístico 

de Burle Marx que incluía um jardim com 187 espécies de plantas nativas. 

A Área de Lazer Luigi Borghesi é mais comumente conhecida por Zerão, em 

função do formato da pista de cooper com extensão de 1050 metros por parecer um grande 

zero. Na área interna desta pista há um grande gramado, quadras de esportes e playground. 

Anexas ao parque existem várias outras benfeitorias: anfiteatro com capacidade para 15.000 

pessoas, postos telefônicos, bebedouros, chuveiros e um estacionamento com 

aproximadamente 220 vagas. 

No Zerão são realizadas manifestações artísticas, culturais e esportivas da 

comunidade, como o Projeto Brisa, apresentações do Festival Internacional de Londrina 

(FILO), apresentações do Festival de Música de Londrina e diversos campeonatos de ginástica 

aeróbica. 

O Parque Estadual Mata dos Godoy é um importante remanescente de floresta 

subtropical no município de Londrina, possuindo uma área de 690,1756 hectares, criado 

através do Decreto Estadual nº 5.150 em 5 de junho 1989. A maior parte da área do parque 

pertencia à família Godoy e fazia parte da fazenda Santa Helena, que em função da 

preocupação do Sr. Olavo de Godoy, em manter a sobrevivência das espécies de fauna e flora 

da região, preservou essa enorme área de floresta. 

Como essa preocupação ainda é possível encontrar outras áreas de floresta bem 

preservadas pela comunidade do entorno, inclusive algumas com mata primária, 

possibilitando, a manutenção de corredores de biodiversidade e inter-relação com a mata do 

Parque. 

A Mata do Godoy dispõe também de centro de visitantes e realiza visitas 

monitoradas através de trilhas onde são dadas explicações sobre as espécies da flora da região 

e sobre o processo de recuperação da cobertura florestal. 
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O Parque Arthur Thomas é uma floresta urbana localizada nas proximidades da 

região central de Londrina. O parque possui uma área total de 85,47 hectares, onde antes 

estava instalada a primeira usina hidroelétrica da cidade. Criado em 1975 e aberto a visitação 

a partir de 1987, conta com variadas espécies animais e vegetais. 

O Museu Histórico de Londrina é um órgão suplementar da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), localizado no centro da cidade, ocupando o prédio da antiga 

estação ferroviária da cidade. O Museu de Arte de Londrina foi criado pelo decreto nº 172 em 

12 de maio de 1993, data em que foi inaugurado. A exposição de inauguração exibiu a 

escultura “A Eterna Primavera”, de Auguste Rodin, também obras dos artistas Menotti Del 

Pichia e Vitor Brecheret. O prédio que abriga o museu fica na região central de Londrina, na 

rua Sergipe, nº 640, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico. Foi construído em 1952 

pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas, era empregado anteriormente como terminal 

rodoviário da cidade até 1988, quando o terminal atual foi inaugurado. 

 

11.2.16 Sistema viário e de transportes  

 

Quanto ao trânsito, a cidade tem registrado crescimento no número de 

automóveis, segundo o Detran/PR, entre maio de 2007 e fevereiro de 2008, a frota de veículos 

de Londrina aumentou de 225.099 para 236.661, ou seja, 43 novos veículos emplacados por 

dia. Isso sem contar a intensa movimentação dos veículos dos municípios que compõem a 

Região Metropolitana de Londrina. 

O resultado é o aumento de congestionamentos, principalmente nos horários de 

pico (entre as 7:00 e 8:00 horas e entre as 17:00 e 19:00 horas). Os trechos mais 

problemáticos são a rua Sergipe, avenida Higienópolis, avenida Winston Churchill, rua 

Benjamin Constant, avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, avenida Madre Leônia Milito. 

Todavia, todo o quadrilátero central é uma região preocupante. 

Em relação a principais rodovias que passam em Londrina, BR-369 corta o 

município de leste a oeste e liga a cidade a Cambé, Ibiporã e outras cidades, e PR-445 

atravessa o município de norte a sul, que liga o município de Londrina a Primeiro de Maio e a 

Curitiba. Outras rodovias também importantes compreendem a PR-538,PR-323,PR-545 e PR-

218. 
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11.3 Delimitação das áreas de expansão urbana, industrial, turística, e dos principais usos 

do solo  

 

Para a definição do uso e ocupação do solo do município de Londrina os 

objetivos específicos compreendem: a) fixar critérios técnicos, sociais e democráticos para o 

uso e ocupação do solo do meio urbano, buscando o desenvolvimento auto sustentado; b) 

adequar à ocupação de espaços, tendo em vista a saúde, a segurança da população e os 

aspectos do patrimônio ambiental e do acervo cultural; c) promover a conservação e 

promoção do patrimônio cultural edificado, utilizando o instrumento de transferência de 

potencial construtivo; d) evitar a concentração e dispersão excessiva da ocupação dos espaços 

e garantir o desenvolvimento da política urbana, permitindo o cumprimento da função social 

da propriedade. 

 

A agricultura intensiva predomina no município, ocupando, com lavouras de 

grãos e culturas permanentes 57,87% do território. As áreas consideradas como urbanas 

representam 6,93% do município. 

 

O uso do solo do município de Londrina foi elaborado pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) nos anos de 2001/2002 (ITCG, 2008), os quais 

foram elaborados para todo o Estado do Paraná, portanto, é importante destacar que a escala 

do mapa de uso do solo utilizado para esta caracterização não possibilita a identificação de 

detalhes, tampouco apresenta uma classificação detalhada, Figura 11.4. 



 

 

 

27 

 

 
FIGURA 11.4. Uso do Solo do município de Londrina, 2001/2002. 
Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, ITCG (2008). 

 

 

 

11.3.1 Residencial  

 

A divisão administrativa do município de Londrina é constituído pelo distrito 

sede e pelos distritos do Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerroville, Maravilha, Paiquerê, São 

Luiz e Warta. O município de Londrina possui cerca de 50 bairros divididos nas zonas Central, 

Leste, Oeste e Sul conforme Tabela 11.14 e Figura 11.5. 
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TABELA 11.14. Bairros que compõe o município de Londrina, 2011. 
 Bairro   Zona    
01 Centro Histórico Zona Central 28 Jardim Coliseu Zona Norte 
02 Jardim Higienópolis Zona Central 29 Jardim dos Alpes Zona Norte 
03 Jardim Petrópolis Zona Central 30 Jardim Pacaembu Zona Norte 
04 Jardim Quebec Zona Central 31 Parque Ouro Verde Zona Norte 
05 Jardim Shangrilá Zona Central 32 Perobinha Zona Norte 
06 Vila Brasil Zona Central 33 Chácaras Esperança Zona Oeste 
07 Vila Casoni Zona Central 34 Cilo 2 Zona Oeste 
08 Vila Ipiranga Zona Central 35 Cilo 3 Zona Oeste 
09 Vila Nova Zona Central 36 Gleba Palhano Zona Oeste 
10 Vila Recreio Zona Central 37 Jardim Bandeirantes Zona Oeste 
11 Aeroporto Zona Leste 38 Jardim Champagnat Zona Oeste 
12 Cidade Industrial 2 Zona Leste 39 Jardim Jamaica Zona Oeste 
13 Conjunto Ernani Moura Lima Zona Leste 40 Jardim Leonor Zona Oeste 
14 Gleba Lindóia Zona Leste 41 Jardim Olímpico Zona Oeste 
15 HU Hospital Universitário  Zona Leste 42 Jardim Presidente Zona Oeste 
16 Jardim Antares Zona Leste 43 Jardim Sabará Zona Oeste 
17 Jardim Brasília Zona Leste 44 Parque Universidade Zona Oeste 
18 Jardim Califórnia Zona Leste 45 Bela Suíça Zona Sul 
19 Jardim Ideal Zona Leste 46 Cafezal Zona Sul 
20 Jardim Interlagos Zona Leste 47 Jardim Inglaterra Zona Sul 
21 Lon-Rita Zona Leste 48 Jardim Piza Zona Sul 
22 Parque das Indústrias Leves Zona Leste 49 Parque das Indústrias Zona Sul 
23 Vila Fraternidade Zona Leste 50 Parque Guanabara Zona Sul 
24 Cidade Industrial 1 Zona Norte 51 Saltinho Zona Sul 
25 Cinco Conjuntos Zona Norte 52 Tucanos Zona Sul 
26 Conjunto Parigot de Souza Zona Norte 53 União da Vitória Zona Sul 
27 Conjunto Vivi Xavier Zona Norte    
Fonte: Londrina, 2011. 
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FIGURA 11.5. Perímetro da Expansão Urbana do Município de Londrina, 
2010. 
Fonte: Londrina, 2011 
 

11.3.2 Industrial  

 

O complexo industrial londrinense está divido em sete centros industriais, 

denominados Centros Industriais de Londrina (CILOS), são parques industriais que abrangem 

uma área de 2.507.889,03 m2 e aglomeram diversos segmentos industriais.  Há ainda, algumas 

áreas industriais avulsas, ou seja, áreas fora da abrangência dos CILOS, que foram criadas na 

década de 1970 e abrigam cerca de 50 unidades fabris. (LEITE, CORREIA e VEZOZZO, 2008).  

 

Nos últimos anos Londrina e região vêm agregando nos parques industriais a 

implantação de grandes empresas nacionais e multinacionais. Vários fatores contribuem para 

esse processo segundo o estudo da Secretaria de Planejamento do Município de Londrina, os 

incentivos fiscais dados pela Lei 5.669, de 28 de dezembro de 1993, chamada Lei de Incentivo 

à Indústria, que resumidamente apresenta os seguintes benefícios: Isenção da Taxa de Licença 

para execução de obras; Isenção da Taxa de Licença para Localização do estabelecimento 

como renovação; Isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

Isenção da Taxa de Coleta de Lixo; Isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis 

(ITBI) incidentes sobre a compra do imóvel pela indústria; Cursos de formação e 
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especialização de mão-de-obra para as indústrias; Assistência na elaboração de estudos de 

viabilidade, nos projetos de engenharia e na área econômico-financeira; Possibilidade de 

doação de terreno para instalação de indústrias. 

 

TABELA 11.15. Indústrias do Município de Londrina, no Período de 2002 a 2006. 

GÊNEROS INDUSTRIAIS 
2002 2003 2004 2005 2006 

Número % Número % Número % Número % Número % 

Extração de Minerais 9 0,35 8 0,43 9 0,41 8 0,36 7 0,33 

Produtos Minerais Não Metálicos 71 2,73 52 2,82 63 2,86 60 2,69 56 2,53 

Metalúrgica 240 9,23 180 9,75 224 11,15 230 10,31 236 10,69 

Mecânica 87 3,35 71 3,84 90 4,08 96 4,30 96 4,35 

Mat. Elétrico e de Comunicações 81 3,11 62 3,36 66 2,99 64 2,87 62 2,81 

Material de Transportes 16 0,62 15 0,81 16 0,72 16 0,72 16 0,72 

Madeira 77 2,96 44 2,38 82 3,72 84 3,77 78 3,53 

Mobiliário 123 4,73 98 5,31 94 4,26 98 4,40 94 4,26 

Papel e Papelão 29 1,11 20 1,08 28 1,26 25 1,12 24 1,09 

Borracha 9 0,35 6 0,32 6 0,27 7 0,31 8 0,36 

Couros, Peles e Produtos 

Similares 
29 1,11 19 1,03 24 1,08 25 1,12 23 1,04 

Química 42 1,61 40 2,17 39 1,76 44 1,97 45 2,04 

Prod. Farmacêuticos e 

Veterinários 
10 0,38 8 0,43 10 0,45 17 0,76 11 0,50 

Perfumaria, Sabões e Velas 19 0,73 17 0,92 22 0,99 21 0,94 21 0,95 

Produtos de Matérias Plásticas 59 2,27 48 2,60 58 2,62 65 2,92 61 2,76 

Têxtil 30 1,15 26 1,41 35 1,58 33 1,48 35 1,58 

Vestuários, Calç.  E Artef. De 

Tecidos 
365 14,03 287 15,54 359 16,27 372 16,68 386 17,48 

Produtos Alimentares 276 10,61 221 11,97 264 11,96 275 12,33 267 12,09 

Bebidas 9 0,35 7 0,38 6 0,27 6 0,27 6 0,27 

Fumo 1 0,04 1 0,05 2 0,09 2 0,09 2 0,09 

Editorial e Gráfica 171 6,57 124 6,71 145 6,57 146 6,55 153 6,93 

Diversas 91 3,50 77 4,17 74 3,35 73 3,28 77 3,49 

Construção Civil e Empreiteiras 647 24,88 372 20,14 447 20,26 421 18,88 408 18,48 

Atividades de Apoio (Utilidades e 

Serviços de Caráter Industrial) 
110 4,23 44 2,38 43 1,94 42 1,88 36 1,63 

TOTAL 2.601 100,00 1.847 100,00 2.206 100,00 2.230 100,00 2.208 100,00 

Fonte: PREFEITURA, 2009. 
 

O Valor Adicionado Bruto da Indústria (VAB) a Preços Básicos, em 2008, trouxe 

uma movimentação financeira R$1.353.912.000 a região. Enquanto, que o Valor Adicionado 

Fiscal (VAF) da Indústria foi de R$1.421.404.465.  O município de Londrina possui 2.343 (2009) 

estabelecimentos industriais. A Região Metropolitana de Londrina possui 23.744 

estabelecimentos do segmento econômico.  
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11.3.3 Recreação  

 

Londrina dispõe de várias áreas para realização de competições desportivas 

dentre elas, as mais importantes são: 

 

 Autódromo Internacional Ayrton Senna idealizado, projetado e construído pelo piloto 

londrinense Carlos Alberto (Beto) Colli Monteiro, o Automóvel Clube do Café e uma 

centena de leais companheiros e pilotos da região, com recursos da Petrobras, do 

Município de Londrina e do Governo do Paraná, com uma história recheada de 

acontecimentos desde o começo no ano de 1964, até a inauguração em 23 de Agosto de 

1992, palco de inúmeras provas nacionais e internacionais: a tradicional prova 500 

Milhas de Londrina, Stock Car Brasil e a Fórmula Truck; 

 Dois estádios de futebol, o VGD (capacidade 13.000 pessoas) e o Estádio do Café 

(capacidade 36.000 pessoas); 

 Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortês – mais conhecido como Moringão – é um 

ginásio poliesportivo localizado na região central da cidade (capacidade para 13 mil 

espectadores), inaugurado em 1 de outubro de 1972 e passou por ampla reforma entre 

1994 e 1995, servindo também de abrigo para apresentações de shows e formaturas; 

 Autódromo: 1 (4.500 lugares); Kartódromo: 1; 

 Campos de Futebol Urbano: 60; Campos de Futebol Suíço: 40 (públicos) e incontáveis 

(particulares); Estádios de Futebol: 3 (42.083 lugares); Quadras de Esportes: 190; 

Públicas: 140; Particulares: 50; 

 Centros de Ginástica Olímpica: 6; Ginásios de Esportes: 3;  

 Piscinas: 24; Públicas: 5; Particulares: 19; 

 Pistas de Atletismo: 4 

 

Existem, ainda, vários clubes e agremiações esportivas que participam de 

campeonatos regionais e nacionais, podendo citar como exemplo o Londrina Esporte Clube; 

Londrina Basquete Clube; Associação Portuguesa Londrinense. 

 

11.3.4 Cultura, turismo e eventos 

 

Cultura: Teatros: 11. Os teatros mais importantes são: Teatro Zaqueu de Melo, 

Cine Ouro Verde, Teatro Marista; Cinemas: 10 - os mais importantes: Cine Comtur/UEL, 
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Multiplex Catuaí - Shopping Catuaí, Lumière Cinema - Shopping Royal Plaza; Auditórios e 

Bibliotecas Públicas Municipais (incluindo as sucursais urbanas e rurais): 61; Orquestra 

Sinfônica: 1. 

 
Em Londrina encontram-se templos de diversos credos e religiões, entre eles: 

Budista; Muçulmano; Católico; Evangélicos de várias orientações e Espíritas. Os destaques 

arquitetônicos destas construções ficam para o Templo Budista Honganji, a Mesquita 

Muçulmana Rei Faiçal, a Igreja Adventista Central, a Igreja Nova Aliança e a Catedral 

Metropolitana de Londrina. 

 

A Catedral Metropolitana de Londrina foi inicialmente Construída em madeira, 

no ponto mais alto das terras destinadas a abrigar a cidade de Londrina, primeira igreja da 

cidade foi edificada tendo como base os desenhos do engenheiro Wilie Davids, inaugurada em 

19 de agosto de 1934. Em 1937, foi elaborado um projeto em estilo neogótico pelo engenheiro 

Fristch, cuja construção inciou-se em 1938,  com o lançamento da pedra fundamental e em 

1941 terminou. Sendo que o último acréscimo foi feito em 1951 com a colocação do relógio da 

torre. Em 1953, devido à necessidade de ampliá-la foi encomendado um anteprojeto ao 

engenheiro alemão Freckmann. A nova igreja teve as obras iniciadas em 1954. Em 1962 as 

obras foram paralisadas por questões financeiras. Retomadas apenas em 1966 através de um 

novo projeto dos arquitetos Eduardo Rosso e Yoshimasi Kimati. A inauguração foi em 17 de 

dezembro de 1972. Em fevereiro de 1967, a Catedral de Londrina foi elevada a categoria de 

diocese, sendo o primeiro Bispo Dom Geraldo Fernandes. Em novembro de 1970 foi elevada a 

arquidiocese. A fachada da Catedral ainda é marcante e muito utilizada como referência ao 

centro. 

 

Londrina é uma cidade que recebe muitas convenções e encontros 

universitários. As principais atrações da cidade são: 

 

 Autódromo Internacional Ayrton Senna - autódromo que abriga diversas competições ao 

longo do ano, sendo as mais conhecidas a etapa do circuito nacional da Copa Nextel da 

Stock Car Brasil e a Fórmula Truck; 

 Estádio do Café - construído em 1976, acolhe os jogos de futebol mais importantes, 

com capacidade para mais de 40 mil pessoas, sediou o pré-olimpico; Estádio Vitorino 
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Gonçalves Dias - estádio de futebol do LEC, Londrina Esporte Clube, estádio de menor 

capacidade; 

 Concha Acústica - variação moderna do tradicional coreto; 

 Expo Londrina - maior feira agropecuária da América Latina; 

 Festival Internacional de Londrina - festival de teatro que ocorre todo ano na cidade; 

Festival Demo Sul - festival anual de música independente de Londrina; Londrina Jazz 

Festival; 

 Londrina Matsuri - evento japonês em comemoração à chegada da primavera; 

Metamorfose - maior festa a fantasia do mundo; 

 Movimento Pela Paz e Não-Violência - Londrina Pazeando - todos os anos em setembro 

acontece a Semana Municipal da Paz, através do Projeto de Lei n°8.437, de 26 de 

junho de 2001. SÚMULA - institui, no calendário de comemorações oficiais do Município 

de Londrina, a Semana da Paz; 

 Lago Igapó - belo lago que permeia a cidade; 

 Monumento “O Cristo Libertador” - grande escultura projetada em latão que se localiza 

na Universidade Estadual de Londrina; Monumento “O Passageiro” - escultura de 15 

metros de altura feita de concreto e latão; 

 Museu de Arte de Londrina - expõe diversas obras de arte; Museu Histórico de Londrina 

- museu que abriga acervo histórico acerca da colonização da região; 

 Parque Arthur Thomas - floresta urbana, remanescente da mata atlântica, permeada 

de trilhas para passeio; Parque Ecológico Dr. Daisaku Ikeda – unidade de conservação 

criada em 1999 na área da antiga Usina Três Bocas; Mata dos Godoy - reserva de mata 

nativa que reúne diversas espécies animais e vegetais, tanto tropicais como 

subtropicais; Salto do Apucaraninha - queda d'água localizada numa reserva indígena ao 

sul de Londrina; 

 Páscoa das Nações - evento que ocorre anualmente entre a sexta-feira e o sábado que 

antecede a Páscoa, onde se é escolhida uma nacionalidade a se homenagear entre as 

várias que povoaram a cidade; é realizado pela Comunidade Nova Aliança de Londrina; 

 Planetário de Londrina - é um equipamento que simula o céu, sobretudo noturno, 

utilizado principalmente para explicações sobre astronomia; 

 Terminal Rodoviário de Londrina - construído todo em zinco, foi projetado por Oscar 

Niemeyer; 
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 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - a primeira universidade federal a se 

instalar em Londrina; Universidade Estadual de Londrina - pólo regional de pesquisa, 

ensino e extensão; 

 Zerão - centro de lazer e esportes em meio a natureza. 

 

 

11.3.5 Agropecuário  

 

De acordo com a Central de Abastecimento do Paraná (CEASA/PR), o comércio 

de mercadorias advindas da CEASA - unidade de Londrina – apresenta entre os primeiros 

colocados no volume de produção, perdendo somente para a unidade da capital paranaense, 

totalizando uma comercialização de 177.683 toneladas de alimentos (16,2% do total). 

 

Nota-se a predominância do agronegócio no município de Londrina, com as 

culturas de soja, trigo e milho, três principais produtos dessa atividade. São culturas 

temporárias, mas que se inserem questões de alta tecnologia e grande concentração de terras. 

O café ainda continua com expressivo cultivo em Londrina, com ótima rentabilidade e 

produção. Sobre as deficiências neste setor, são identificados: o clima, que é quente e seco 

para a produção de algumas culturas; a utilização da adubação orgânica; estradas rurais sem 

pavimentação ou necessitando de reparos. 

 

Londrina também apresenta produção pecuária e de aves e derivados (Tabela 

11.16). Além do abastecimento interno do Município, parte da produção total é destinada à 

comercialização pelo território nacional e exportação para outros países. 

 

Cabe ainda ressaltar que 15,33% está caracterizada como de uso misto. Uso 

misto é a categoria que representa parcelas de agricultura associadas às áreas de pastagens, 

capoeira, pousio, desmatamentos e pequenas áreas de floresta, e que, pelo tamanho e escala 

de trabalho, não puderam ser mapeadas separadamente (IPARDES, 2011). 
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TABELA 11.16. Censo Populacional por Área, Londrina, Paraná, em 2000, 2006 e 2010. 
INFORMAÇÃO  DATA   ESTATÍSTICA  

Produção de Soja 2009 100.800 toneladas 

Produção de Tomate 2009 44.568 toneladas 

Produção de Milho 2009 83.387 toneladas 

Bovinos 2009 62.153 cabeças 

Equinos 2009 4.752 cabeças 

Galináceos 2009 3.423.900 cabeças 

Ovinos 2009 3.995 cabeças 

Suínos 2009 15.051 cabeças 

VAB a Preços Básicos - Agropecuária 2008 133.165 R$ 1.000,00 

VAF - Produção Primária 2009 275.709.283 R$ 1,00 (P)  

Fonte: IPARDES, 2011. 
 

A cobertura florestal encontra-se bastante reduzida em Londrina, porém, 

comparado a outros municípios a situação é relativamente boa. Ocupa uma área equivalente a 

11,99% do total do território municipal. As superfícies com cobertura florestal apresentam-se 

com alguma expressão na região sul do município principalmente nas sub-bacias do Apertados 

e do Apucaraninha. 

 

Enquanto que as pastagens representam 7,85% da área total do município, 

caracterizadas por áreas predominantemente de pasto artificial em uso ou abandonados e por 

pequenas parcelas de campos naturais. 

 

11.4 Caracterização social e econômica da população urbana e rural, destacando aquela 

beneficiada pelo empreendimento 

 

Quanto à questão dos resíduos urbanos do município, em Londrina 100% da 

população urbana tem disponibilizado o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares, 

sendo que 96,94% residem na zona urbana e apenas 3.06% na zona rural, sem coleta de 

resíduos, conforme Tabela 11.17. Esse fato é justificado pela cultura mecanizada 

predominante da região, ou seja, intensiva de máquinas e poupadora de mão de obra.   
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TABELA 11.17. Censo Populacional por Área, Londrina, Paraná, em 2000, 2006 e 2010. 
População 1991 % 1996 % 2000 % 2006 % 2010 % 

Zona Urbana 366.676 94 396.121 96 433.369 97 480.510 97 493.520 97 

Zona Rural 23.424 6 16.432 4 13.696 3 15.186 3 13.181 3 

Total 390.100 100 412.553 100 447.065 100 495.696 100 506.701 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2011. 
 

11.5 Taxa de crescimento demográfico e vegetativo da população total, urbana e rural e 

projeção para o período de alcance do empreendimento  

 

11.5.1 Dinâmica demográfica  

 

A densidade demográfica do município é de 306,02 hab/km² (IBGE/2008), os 

principais grupos imigratórios de Londrina são italianos, seguidos por portugueses, japoneses, 

alemães e espanhóis. Outros grupos imigratórios menores são os árabes, judeus, britânicos, 

chineses, argentinos, holandeses, poloneses, ucranianos, tchecos e húngaros.  

 

O Consulado Italiano de Londrina estima que mais de um terço da população do 

Norte do Paraná são descendentes de italianos, que individualmente é o maior grupo étnico da 

região. A comunidade japonesa de Londrina soma cerca de 25.000 imigrantes e descendentes 

compondo a segunda maior do Brasil e uma das maiores comunidades do mundo fora do Japão. 

No Censo populacional do município de Londrina há predominância do sexo feminino conforme 

Tabela 11.18. 

 

TABELA 11.18. Censo Populacional por Sexo, Londrina, Paraná, em 2000, 2006 e 2010. 
Censo Populacional por Sexo 2000 % 2006 % 2010 % 

Masculino 215.816 48 240.740 49 243.059 48 

Feminino 231.249 52 254.956 51 263.642 52 

Total 447.065 100 495.696 100 506.701 100 

Fonte: IPARDES, 2000 e 2006, e Sinopse do Censo Demográfico, 2010. 
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FIGURA 11.6. Censo populacional por sexo, Londrina, 2000, 2006 e 
2010. 
Fonte: Elaborado a partir da tabela 9.18. 
 

TABELA 11.19. Censo Populacional por Faixa Etária, Londrina, Paraná, em 2000, 2006 e 2010. 
Censo Populacional por Faixa 

Etária 
2000 % 2006 % 2010 % 

Até 1 ano 7.424 2 8.232 2 6.585 1 

De 1 a 4 anos 29.922 7 33.177 7 25.553 5 

De 5 a 9 anos 38.661 9 42.866 9 33.578 7 

De 10 a 14 anos 40.260 9 44.639 9 39.559 8 

De 15 a 19 anos 43.290 10 47.999 10 41.665 8 

De 20 a 24 anos 41.808 9 46.356 9 45.226 9 

De 25 a 29 anos 36.065 8 39.988 8 44.244 9 

De 30 a 34 anos 36.646 8 40.632 8 41.246 8 

De 35 a 39 anos 35.509 8 39.372 8 36.355 7 

De 40 a 44 anos 30.947 7 34.313 7 36.973 7 

De 45 a 49 anos 26.620 6 29.516 6 34.964 7 

De 50 a 54 anos 21.503 5 23.842 5 30.532 6 

De 55 a 59 anos 16.630 4 18.439 4 25.745 5 

De 60 a 64 anos 13.815 3 15318 3 20.479 4 

De 65 a 69 anos 10.640 2 11.797 2 15.489 3 

De 70 anos ou mais 17.325 4 19.210 4 28.508 6 

Total  447.065 100 495.696 100 506.701 100 

Fonte: IPARDES, 2000 e 2006, e Sinopse do Censo Demográfico, 2010. 
 

O índice de envelhecimento da população de Londrina foi de 24% (IBGE, 2000), 

em 2050, estima-se que será uma das cidades com maior índice de envelhecimento do Brasil 

constatado nas Tabelas 11.19 e 11.20. 
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FIGURA 11.7. Censo populacional por faixa etária, Londrina, 2000, 2006 e 2010. 
Fonte: Elaborado a partir da tabela 9.19. 

 

TABELA 11.20. Censo Populacional da área social, Londrina, Paraná. 
INFORMAÇÃO DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - Total 2010 506.701 habitantes 

População - Contagem  2007 497.833 habitantes 

População - Estimada 2009 510.707 habitantes 

Pessoas em Situação de Pobreza  2000 61.377   

Famílias em Situação de Pobreza  2000 16.868   

Número de Domicílios - Total  2010 181.167   

Matrículas na Creche 2009 5.202 alunos 

Matrículas na Pré-escola 2009 12.840 alunos 

Matrículas no Ensino Fundamental 2009 69.042 alunos 

Matrículas no Ensino Médio 2009 20.919 alunos 

Matrículas no Ensino Superior 2009 34.439 alunos 

Fonte: IPARDES, 2011. 
 

11.5.2 Projeção da Demanda de Serviço da Central de Tratamento de Resíduos  

 

As empresas que compõem os segmentos econômicos para operarem devem 

comprovar o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS). Assim os 

estabelecimentos devem mostrar que houve a segregação, o condicionamento e o destino 

adequado a cada um dos tipos de resíduo. Caso a empresa não cumpra com o plano, será 

atuada segundo a Lei Federal 11.445/2007 (BRASIL, 2007). O resíduo deve ser classificado 

como Classe I se for considerado perigoso, como é o caso das lâmpadas, pilhas, baterias, 

resíduos de tinta, óleos. E pode ser classificado como Classe II, os resíduos não perigosos. No 

plano deve conter o responsável pelo transporte e o local de armazenamento e destinação 

final para cada classe de resíduos. 
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TABELA 11.21. Número de Estabelecimentos com Atividades Econômicas, RML, 2010. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Al
vo

ra
da

 

do
 S

ul
 

As
sa

i 

Be
la

 V
is

ta
 

do
 P

ar
aí

so
 

Ca
m

bé
 

Ib
ip

or
ã 

Ja
ta

iz
in

ho
 

Lo
nd

ri
na

 

Pr
im

ei
ro

 

de
 M

ai
o 

Ro
lâ

nd
ia

 

Se
rt

an
óp

o

lis
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Indústria de produtos minerais não metálicos 1 2  16 8 9 82  9 3 3 

Indústria de extração de minerais     1  8 2 1   

Indústria mecânica 1 5 18 28 24  135  26 5  

Indústria da madeira e do mobiliário 2 2 5 44 18 1 177 3 47 14 3 

Indústria de materiais elétricos e de 

comunicação 
   8 3  62  7   

Indústria de materiais de transporte      1 37  1   

Indústria do papel, papelão, editorial e 

gráfica 
  2 27 7 1 147  12 3 1 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, 

prod. sim.e ind.diversa 
1 1  15 10  114  17 1  

Indústria química, prod.farmac., veterin., 

perf., sabões,velas e mat.plást. 
1 2 5 34 25  157 1 35 7 1 

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de 

tecidos 
2 14 14 76 27 2 368 7 45 13 2 

Indústria de calçados    2   6  4   

Indústria de produtos alimentícios, de bebida 

e álcool etílico 
3 6 4 46 24 7 240 3 39 17 2 

Serviços industriais de utilidade pública    1 1 1 15  2  2 

Construção civil 7 8 11 128 48 5 1.083 6 89 19 6 

Comércio varejista 72 143 142 709 331 75 5.998 78 601 194 65 

Comércio atacadista 7 10 12 81 39 7 796 7 97 16 12 

Instituições de crédito, seguro e de 

capitalização 
3 6 5 13 9 1 223 3 17 4 3 

Administradoras de imóveis,valores mobil., 

serv. técn.profis.,aux.ativ.econ. 
5 21 18 116 61 11 2.505 11 110 27 6 

Transporte e comunicações 11 9 48 95 43 8 698 4 75 33 7 

Serviços de alojamento,alim.,reparo, 

manut., radiodifusão e televisão 
16 30 27 134 76 26 1.721 18 147 42 21 

Serviços médicos, odontológicos e 

veterinários 
4 12 14 51 44 1 959 4 51 9 1 

Ensino 2 6 8 36 18 2 332 3 25 7 2 

Administração pública direta e indireta 5 2 2 7 3 2 8 3 3 4 2 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, 

extração vegetal e pesca 
83 101 86 229 99 62 737 86 208 169 63 

TOTAL 227 387 423 1.984 933 225 16.822 246 1.700 593 204 

Fonte: IPARDES, 2011. 
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A RML possui atualmente 23.744 estabelecimentos com atividades econômicas 

(IPARDES, 2011), que deverão dar destinação correta aos resíduos de acordo com PNRS 12.305 

(BRASIL, 2010). Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, os estabelecimentos são responsáveis 

pela destinação dos resíduos gerados. 

 

Também há que se considerar que além dos 11 municípios que já compõe a 

Região Metropolitana de Londrina, em 2011, há mais sete municípios em processo de adesão a 

RML. Aos atuais 23.744 estabelecimentos se somarão mais 7.721 estabelecimentos 

econômicos, num total de 31.465 estabelecimentos. 

 

TABELA 11.22. Número De Estabelecimentos com Atividades Econômicas, em processo de adesão a 
RML, 2010 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Ap
uc

ar
an

a 

Ar
ap

on
ga

s 

Ca
lif

ór
ni

a 

Ja
gu

ap
it

ã 

M
ar

ilâ
nd

ia
 

D
o 

Su
l 

Pi
ta

ng
ue

ir

as
 

Sa
bá

ud
ia

 

Indústria de produtos minerais não metálicos 20 22 2 3 8  3 

Indústria de extração de minerais 3 1   1   

Indústria mecânica 36 14  1   1 

Indústria metalúrgica 34 61 2 3 1 1 5 

Indústria da madeira e do mobiliário 11 182 4 3  4 19 

Indústria de materiais elétricos e de 

comunicação 
19 5 1     

Indústria de materiais de transporte 12 8      

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 32 26 1 2    

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, 

prod.sim.e ind.diversa 
38 34 7 26    

Indústria química, prod.farmac., veterin., 

perf., sabões,velas e mat.plást. 
48 47 11 4    

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de 

tecidos 
610 36 15 2 6 2 3 

Indústria de calçados 5 14  2    

Indústria de produtos alimentícios, de bebida 

e álcool etílico 
74 66 4 7 4  6 

Serviços industriais de utilidade pública 5 2  2  1  

Construção civil 244 180 1 10 3 3 2 

Comércio varejista 1238 1.095 51 107 55 16 40 

Comércio atacadista 147 153 5 5 6 3 26 

Instituições de crédito, seguro e de 35 30 2 3 1 1 3 
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capitalização 

Administradoras de imóveis,valores 

mobil.,serv.técn.profis.,aux.ativ.econ. 
274 195 5 14 10 2 28 

Transporte e comunicações 144 134 17 16 10 5 19 

Serviços de alojamento,alim.,reparo, manut., 

radiodifusão e televisão 
318 221 11 36 11 8 13 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 143 132 1 5   3 

Ensino 50 44 5 2 1  1 

Administração pública direta e indireta 7 6 2 2 2 2 2 

Agricultura, silvicultura, criação de animais,  

extração vegetal e pesca 
246 191 29 108 64 23 62 

TOTAL 3.793 2.899 176 363 183 71 236 

Fonte: IPARDES, 2011. 
 

 

TABELA 11.23. Coleta de Resíduos Classe I: Código do Resíduo, Quantidade de 
Empresas, Total de Resíduos, Londrina, 2010. 
Código do Resíduo Quantidade de Empresas Total de resíduos  
183 205 133.650 
185 13 70.585 
284 1  0,400 
290 1 10.000 
444 40 235.599 
446 2 37.999 
570 1 4.000 
603 50 18.099.000 
760 173 2.106.256 
762 5 32.639 
949 8 85.000 
1069 4 12.557 
1075 3 9.660 
2001 261 1.473.000 
2005 1 3.000 
2009 1 3.000 
2012 1 2.000 
2064 85 806.500 
2426 2 1555.000 
2615 1 48.000 
2618 4 4.297.000 
2622 1 6.000 
4337 14 216.000 
Total    29.246,845 

Fonte: Arquivos da CETRIC, 2011. 
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FIGURA 11.8. Total de Coleta de Resíduos Classe I.  
Fonte: Elaborado a partir da Tabela 9.23 

 

A Região Metropolitana de Londrina e outros municípios já contam com 

empresas que atendem parcialmente a região nos serviços de recolhimento, tratamento e 

destinação final dos resíduos. Os dados estão na Tabela 11.23, resíduos classe I, e Tabela 

11.24, resíduos classe IIA. 

 

11.6 Caracterização dos resíduos 

Em Londrina, desde 1º de julho, de acordo com os Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), passou a ser cobrada taxa de serviço público pela Secretaria 

Municipal do Ambiente (SEMA) de Londrina. A ação cumpre com a Lei nº 10.849, do dia 29 de 

dezembro de 2009. A taxa varia conforme o tamanho da empresa: o empreendimento 

considerado pequeno terá que pagar R$ 104,00; o médio R$ 312,00; grande R$ 832,00; 

excepcional R$ 2.080,00. Conforme a legislação, empresas que comprovem produzir até 600 

litros de lixo por semana não precisam ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos. 

 

A classificação do porte do empreendimento deve atender a um dos requisitos: 

até 2 mil m² de área construída, investimento de R$ 450 mil ou gerando 50 empregos é 

caracterizado como uma pequena empresa; de 2 mil a 10 mil m² de área construída, de R$ 450 

mil a R$ 4,5 milhões em investimento ou de 50 a 100 empregos gerados se encaixa em um 

médio empreendimento; de 10 mil a 40 mil m² de área construída, de R$ 4,5 milhões a R$ 45 

milhões investidos ou gerando de 100 mil empregos é um empreendimento grande; para ser 

considerada uma empresa excepcional deve ter acima de 40 mil m² de área construída, mais 

de R$ 45 milhões em investimentos ou mais de mil empregos gerados. 
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TABELA 11.24. Coleta de resíduos classe IIA: código do 
resíduo, quantidade de empresas, total de resíduos, 
Londrina, 2010. 

Código do Resíduo Quantidade de Total de resíduos  
42 1 12.000  
45 2 48.238  
51 2 14.000  
54 11 67.500  
84 2 14.000  
86 1 7.000  
87 191 1.406.500  
89 1 7.000  
96 3 52.500  
111 142 1.127.948  
113 3 20.000  
129 1 22.000  
138 3 18.000  
162 2 14.000  
610 20 270.694  
619 6 31.328  
622 1 10.160  
664 51 881.954  
666 1 23.949  
688 185 1.262.017  
690 1 9.740  
697 1 0,260  
715 285 3.180.158  
733 1 4.299  
1954 1 1.000  
1958 39 205.000  
1969 21 111.000  
1977 69 388.500  
1981 3 10.000  
1983 4 8.000  
1990 3 6.000  
2381 2 20.000  
2393 5 13.560  
2402 1 108.000  
2586 2 4.500  
2594 1 275.000  
Total   23.202.245  
Fonte: Arquivos da CETRIP, 2011. 

 
FIGURA 11.9. Total de Coleta de Resíduos Classe IIA. Fonte: elaborado a partir da 
Tabela 11.24. 
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A análise faz os estudos ambientais relativos aos aspectos relacionados à 

localização, construção, instalação, ampliação, operação e funcionamento dos 

empreendimentos apresentados como fundamentos para a análise e liberação da licença pela 

Secretaria. O Plano de Gerenciamento deve quantificar e qualificar o resíduo. 

 

11.6.1  Resíduos urbanos  

 

Com a proposta de quantificar os resíduos urbanos na RML A Tabela 11.25 

mostra que com os municípios que possuem propostas de adesão a RML o acréscimo de 

produção de resíduos passa para 165.308 kg.hab./dia. 

 

TABELA 11.25. Municípios com Proposta de Adesão a Região Metropolitana de Londrina, 
População, Estimativa de Geração de Resíduos, 2011, em kg.hab./dia. 

Município Área (km²) 
População 

(2010) 

Geração de 

resíduo 

orgânico 

Geração de 

resíduo 

rejeito 

Geração de 

resíduo 

reciclável 

Geração 

total de 

resíduo 

Jaguapitã 475.005 12.225 3.362 1.223 1.528 6.113 

Pitangueiras 123.229 2 814 774 281 352 1.407 

Sabaúdia 190.324 6 095 1.676 610 762 3.048 

Arapongas 381.091 104 161 37.238 13.541 16.926 67.705 

Apucarana 558.388 120 884 43.216 15.715 19.644 78.575 

Califórnia 141.816 8 069 2.219 807 1.009 4.035 

Marilândia do Sul 384.424 8 855 2.435 886 1.107 4.428 

Total a ser 

implementado 

 

2.254.277 

 

263.103 
90.920 33.062 41.327 165.308 

Total atual RML 5.564.427 801.756 348.677 126.791 158.489 633.957 

Total da RML com 

as adesões 
7.818.704 1.064.859 439.597 159.853 199.816 799.265 

Fonte: Elaborado a partir de IBGE, (2010), COMEL, (2011). 
 

Ainda na Tabela 11.25 pode-se observar que a geração de resíduos urbanos na 

RML total passará para 799.265 kg.hab./dia, com uma análise estática, ou seja, não 

considerando o crescimento populacional vegetativo de 1,2%. Com a adesão dos novos 

municípios à RML a quantidade de resíduos urbanos crescerá em 21%. 
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11.6.2 Resíduos de saúde  

 

Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004, o Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) é constituído por um conjunto de procedimentos de gestão (BRASIL, 

2004). 

 

TABELA 11.26. Coleta de Resíduo Hospitalar nas Unidades Básicas de Saúde do Município de 
Londrina, 2006 

Discriminação Valores 

Volume Diário Produzido (t) 0,6 

Volume Coletado Anual (t) / ano 187,2 

Número de Veículos na Coleta (1) 5 

Número de Viagens Diárias Não tem limite 

Número de Funcionários na Coleta 10 

Estabelecimentos Atendidos, 

segundo a Frequência 

Unidades Básicas de Saúde 16/24 horas 6 vezes por semana 

Unidades Básicas de Saúde 12 horas, Policlínica, CAPS, 

CEO,CIDI,SIATE e SAMU, 3 vezes por semana 

Unidades Básicas da Zona Rural e ACESF 2 vezes por semana 

CENTROFARMA coleta semestral 

Destino Final do Resíduo Hospitalar Responsabilidade da empresa Contratada 

Fonte: PREFEITURA, 2011 
 

Os procedimentos da RDC Nº 306 são planejados e implementados a partir de 

bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de 

resíduos de serviços de saúde e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento 

seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde 

pública, dos recursos naturais e do meio ambiente (BRASIL, 2004). 

 

11.6.3 Resíduos da construção civil  

 

A Resolução CONAMA 307/2002, trata da gestão de resíduos da construção civil 

e definem compromissos e responsabilidades dos principais agentes envolvidos (prefeitura 

municipal, empresas construtoras, transportadores, aterros, áreas de reciclagem e pequenos 

geradores), a RML carece de aterros que tenham a finalidade especifica de receber os resíduos 

da construção civil. De acordo com a mesma lei Federal, trata-se de uma “área onde devem 
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ser empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe "A" no solo 

visando à preservação de materiais segregados de forma a possibilitar o uso futuro e/ou futura 

utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume 

possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente”. 

 

Os resíduos oriundos da construção civil somente podem ser destinados para 

aterros denominados de Aterros de Resíduos da Construção Civil, para Áreas de Transbordo e 

Triagem (ATT) ou para Áreas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil. Uma parte deles, 

como a madeira e a sucata, também pode ser encaminhada diretamente para empresas 

recicladoras, desde que sejam habilitadas para receber e reciclar esses tipos de resíduos. 

 

Os Aterros de Resíduos da Construção Civil devem apenas receber os resíduos 

“Classe A”, caracterizados como sendo resíduos de blocos de concreto, argamassa, cerâmica, 

telhas e solo, provenientes de construção, demolição ou reformas. Esse tipo de aterro deve 

servir para armazenar os resíduos para uma reciclagem futura, ou então, como regularização 

geométrica para o uso futuro da área onde se encontra o aterro.  

 

Na Tabela 11.27 é possível verificar que entre os 11 municípios que compõe a 

RML, Londrina detém 76,81% dos estabelecimentos. 

 

TABELA 11.27. Total de Estabelecimentos da Construção Civil, por Município, RML, 2010. 

Municípios  
Total de 

estabelecimentos  
% 

 

Alvorada do Sul  7 0,50 

Assaí 8 0,57 

Bela Vista do Paraíso  11 0,78 

Cambé 128 9,08 

Ibiporã 48 3,40 

Jataizinho 5 0,35 

Londrina 1.083 76,81 

Primeiro de Maio 6 0,43 

Rolândia  89 6,31 

Sertanópolis 19 1,35 

Tamarana 6 0,43 

Total    1.410  100,00 

Fonte: IPARDES, 2011 
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A Área de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil recebe apenas os resíduos 

“Classe A”, de modo que possa reciclá-los e torná-los apropriados para utilização como 

agregados da construção civil. 

 

A Tabela 11.28 faz um recorte para o município de Londrina com a apresentação 

dos projetos de construção aprovados, aprovação de loteamentos e vistos de conclusão no 

município de Londrina, em 2006. 

 

TABELA 11.28. Projetos de Construção Aprovados, Aprovação de  Loteamentos e Vistos de 
Conclusão no Município de Londrina, 2006. 

Tipo Proj.Aprovado 
Unidades 

Comerciais, Industriais 

e Prestação Serviços 
Residenciais 

Área 

(m2) 

Residências unifamiliares 1.463 - 1.636 213 039,25 

Casas (COHAB-LD) 22 - 48 1 394,55 

Edifícios residenciais coletivos 21 - 21 204 854,47 

Edifícios mistos 17 17 17 9 636,57 

Edifícios comerciais 7 7 - 16 969,03 

Comerciais unitários 105 105 - 53 832,81 

Indústrias 4 4 - 6 740,53 

Total 1.639 133 1.722 506 467,21 

Depend. Aumentos e Abrigos 393 - 393 24 566,07 

Escolas 7 - - 6 426,19 

Igrejas 16 - - 4 737,71 

Barracões 68 68 - 28.715,14 

Obras Públicas 15 - - 12.597,33 

TOTAL GERAL 2.138 201 2.115 583.509,65 

Aprovação de Loteamentos quantidade   Área (m2) 

Vistos de Conclusão 1.366   213 696,23 

Fonte: PREFEITURA, 2009. 
 

A Tabela 11.28 comprova o crescimento da construção civil no município de 

Londrina com a aprovação de projetos residenciais, comerciais, industriais e de prestação de 

serviços.  Já com uma estatística mais atual tem-se que, em 2009, o total da área dos projetos 

aprovados para construção corresponde a 1.248.865,69 m2, com 3.174 projetos aprovados para 

construção civil. 
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As Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) têm como finalidade principal receber 

e separar os resíduos de obra que geralmente chegam misturados nas caçambas, como os 

blocos, sacos de cimento, madeira, aço, latas, entre outros. Em seguida, é de 

responsabilidade das ATTs destinarem corretamente cada um dos resíduos conforme a 

legislação aplicável seja para empresas recicladoras, para aterros de resíduos da construção 

civil ou para áreas de reciclagem de resíduos da construção civil. 

 

Quanto à reciclagem, o entulho municipal normalmente apresenta muita 

contaminação (solo, matéria orgânica, plásticos, e outros), enquanto que o entulho reciclado 

no próprio local da obra permite uma segregação do material reciclável. Na construção, a 

reciclagem do entulho, tem como destino peças não estruturais, pois geralmente o entulho 

não apresenta características de homogeneidade de resistência e de outras propriedades para 

ser usado em concretos estruturais, por ter origem variada. (IAP, 2009). 

 

11.6.4  Resíduos dos segmentos industrial e comercial  

 

A pesquisa feita em 21 empresas dos setores: hospitalar, industrial, agrícola e de construção 

civil tem o objetivo de dimensionar as características e a classificação dos resíduos gerados 

pelos segmentos econômicos conforme Tabela 11.29. Não é o objetivo da pesquisa, mas existe 

resistência por parte dos segmentos em fornecer informações sobre a quantidade de resíduos 

gerados no processo produtivo e na prestação de serviços. 

 
TABELA 11.29. Empresas pesquisadas sobre geração de resíduos, RML, 2011. 
Segmentos econômicos   Siglas Quantidade de empresas 

Hospitalar                       Oh 2 

Industrial                        Oi 13 

Agrícola                          Oa  5 

Construção Civil                    Occ  1 

Total 21 

Fonte: Pesquisa in loco, 2011 
 

As principais indústrias Dixie Toga, Itap-Bêmis, Atlas-Schindler, Cacique Café 

Solúvel, Milenia Agro Ciências, Allvet Química, Lavanderia Clarear, Hussmann Thermoking e 

Ingersoll-Rand e, o complexo industrial londrinense, segundo dados da Secretaria de 

Planejamento do Município (2002), é constituído de 3.107 indústrias de diversos setores. 
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Entre as maiores empresas da região, duas aceitaram participar da pesquisa no 

sentido de subsidiar o levantamento da composição química e física dos resíduos. Na Tabela 

9.30 pode-se constatar que os resíduos gerados dependem das origens de geração para sua 

classificação, ou seja,  hospitalar, industrial, agrícola e de construção civil, para a destinação 

correta quanto a composição física pode se apresentar como secos (CPs) e molhados (CPm), 

quanto a composição química são orgânico (Cqo) e inorgânico (Cqi)  (CONAMA, 2010). 

 

TABELA 11.30. Classificação das empresas pesquisadas, Região Metropolitana de Londrina, 2011. 
Item  

Nomes 
Composição 

Física 

Composição 

Química 
Origem 

Class. 

Reativa 

01 Agropaula Subprodutos Bovinos CPm Cqo Oa 2 

02 Belagricola -Agrotóxicos CPs + CPm Cqo + Cqi Oa 1 

03 Corol - Cooperativa Agroindustrial CPs + CPm Cqo + Cqi Oa 2 

04 Dixie Toga Embalagens CPs Cqo Oi 3 

05 Embrapa -  Pesquisas agropecuárias CPs + CPm Cqo + Cqi Oa 1 

06 Grupo Big Frango CPs + CPm Cqo Oi 2 

07 Hakeme - Jeans CPm Cqo + Cqi Oi 1 

08 Harvard - Ensino Língua Inglesa CPs Cqi Oi 3 

09 Hospital Universitário Norte do Paraná CPs + CPm Cqo + Cqi Oh 1 

13 McDonald’s FastFood CPs + CPm Cqo Oi 2 

11 Metalúrgica Romanelli CPs Cqo Oi 3 

12 Milênia Agrociências CPs + CPm Cqo + Cqi Oa 1 

14 Nortox S.A.  CPs + CPm Cqo + Cqi Oi 1 

15 Pado S.A CPs + CPm Cqo Oi / Occ 1 

16 Reifor - Produtora de Baterias CPm Cqo Oi 1 

17 Revestimentos Cerâmicos Eliane CPs + CPm Cqo + Cqi Oi 2 

18 Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica  CPs + CPm Cqo + Cqi Oi 1 

19 Spilli Confecções CPs + CPm Cqi Oi 2 

20 Unimed - Cooperativa Médica CPs Cqi Oi 3 

21 Viação Garcia Transportes CPs + CPm Cqo + Cqi Oi / Ot 1 

Fonte: Pesquisa in loco, 2011. 
 

A geração de resíduos pode ser identificada pela dinâmica econômica de 

Londrina, conforme pode ser observada na Tabela 9.31, o município possui 20.952 unidades 

comerciais e de prestação de serviços. A origem dos resíduos público (Op), hospitalar (Oh), 

ponto de transporte (Ot), industrial (Oi), radioativo (Or), agrícola (Oa) e construção civil (Occ) 

estão presentes nos processos de urbanização, ou seja, nos 20.952 estabelecimentos 

econômicos. 
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TABELA 11.31. Principais Unidades Comerciais e de Prestação de Serviços do Município de Londrina, 
2006 

Discriminação Número 

Açougues, Casas de Carne, Aves abatidas ou não e ovos, Peixarias 147 

Agências autorizadas de compra, venda e manutenção de veículos, Veículos novos ou usados, Veículos novos ou 

usados com peças e acessórios, Empresas de alinhamento de direção, rodízio e balanceamento de rodas e  autos. 

    

211 

Agências de Emprego. 27 

Aparelhos e equip. de comunicação e eletrônicos, incl. Peças e acessórios, Móveis novos e usados, 

Eletrodomésticos, Utensílios Domésticos, Outros tipos de móveis, eletrodomésticos e aparelhos elétricos não 

especificados  

 

837 

Armazéns Gerais 12 

Artefatos de plástico, couro, borracha e acrílico, Comércio de Embalagens  112 

Artigos auditivos e ortopédicos, Utensílios e aparelhos médico-odontológico-hospitalares, Laboratórios de Prótese 123 

Artigos e Estúdios Fotográficos. 80 

Artigos Esportivos, Artigos de caça e pesca, Embarcações Marítimas. 49 

Artigos explosivos de grande combustão. 1 

Artigos para Limpeza  64 

Associações Profissionais e Entidades de Classe, Sindicatos, Associações Religiosas e Beneficentes, Auditórios, 

Outras Associações  

 

692 

Atacado em geral  18 

Autarquias. 6 

Auto-Escolas  36 

Bancas de Jornais e Revistas, Jornais e Revistas. 71 

Bancos de Sangue  2 

Bancos e Casas Bancárias  113 

Bares e similares (Bar e Lanches, Bar e Restaurante) 610 

Bazares e Papelarias, Armarinhos e Brinquedos, Artigos Religiosos, Lã e Linha 741 

Bicicletas, inclusive peças e acessórios 27 

Boates, Cabarés, Night Clubs, Taxi Dancings, Discotecas. 3 

Borracharias, conserto, reparação, recuperação e recauchutagem de pneumáticos  77 

Calçados, Bolsas, Guarda-chuvas  129 

Cartórios, Tabelionatos, Despachantes 52 

Carvão e Lenha. 7 

Casas de Jogos, Bilhares e Snooker, Jogos Eletrônicos, Pebolins, Empresas de aluguel de mesas de jogos de 

diversão 

66 

Casas de Massas, Pastelarias. 36 

Casas Lotéricas e Apostas. 32 

Central de Moto Táxi 51 

Cerealistas 40 

Charutarias e Tabacarias 11 

Chaveiros 37 

Churrascarias  8 

Cinemas 6 

Clínicas de radiologia, radioterapia e ultrassonografia  25 
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Discriminação Número 

Clínicas Odontológicas  26 

Clubes e Associações Recreativas, Parques de Diversões  40 

Comércio de artigos de vestuário, uso pessoal e adornos, Bijouterias, Boutiques, Roupas Feitas, Tecidos  960 

Comércio de máquinas, equip. e ferramentas, Ferramentas e ferragens, Máq., equip. e utens. Comerciais, 

industriais, agrícolas, de escritório e outros, Parafusos, arruelas e congêneres, Comércio de art. Agropecuários, 

veterinários e de lavoura, sacaria vazia. 

 

 

714 

Condomínios Horizontais 5 

Consultórios e Clínicas Médicas em geral 161 

Cooperativas, inclusive agrícolas, médicas, etc., exceto de crédito 15 

Cosméticos e Perfumaria 131 

Depósitos de material p/ construção, Materiais p/ construção civil, Empresas de construção civil, inclusive 

terraplenagem e pavimentação, Empresas de Incorporação 

 

726 

Depósitos e comércio de bebidas e álcool 97 

Depósito fechado , Caixote Vazio, Depósito de qualquer natureza     48 

Depósito de papel reciclável. 7 

Distribuidoras de gás liquefeito de petróleo, Empresas de pesquisa, prospecção e perfuração de poços petrolíferos. 101 

Distribuidoras de produtos farmacêuticos 7 

Distribuidoras de produtos para bares e mercearias, Óleos e Banhas 16 

Diversos. 164 

Edifícios residenciais, comerciais, residenciais e comerciais. 898 

Empresas Aeroviárias, Aeronaves. 15 

Empresas Agropecuárias, de florestamento e reflorestamento, de assistência à produtores Rurais 36 

Empresas de Administração e Intermediação em Geral, Administração, participação e empreendimentos, Centrais 

de Atendimento 

 

538 

Empresas de ajardinamento e preparação do solo p/ quaisquer fins, Empresas de topografia, agrimensura e 

congêneres  

36 

Empresas de assistência técnica em máquinas, aparelhos e equipamentos de precisão, Comércio de extintores, 

Oficinas de conserto de vasilhames e/ou sacarias  

 

62 

Empresas de Comunicação e de Telecomunicações 110 

Empresas de conserto, reparação e conservação de equipamentos de telefonia, telegrafia, telex e rádio-telefonia  18 

Empresas de conserto, reparação e instalação de aparelhos de refrigeração. 35 

Empresas de consultoria e assessoria em geral, Empresas de serviços pessoais, Outras empresas de serviços 

pessoais, Outras não especificadas 

 

575 

Empresas de distribuição de bens em geral, inclusive títulos e valores 33 

Empresas de execução de pinturas, letreiros, placas e cartazes, Produtos adesivos 25 

Empresas de financiamento, crédito e investimento, Cooperativas de Crédito, Empresas de Capitalização . 38 

Empresas de Importação e Exportação 25 

Empresas de instalação, conservação e montagem de caçambas metalúrgicas e hidráulicas  3 

Empresas de instalação e colocação de esquadrias, Vidraçarias. 45 

Empresas de instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos em geral, Estabelecimentos de 

balcões e vitrines para venda de bilhetes lotéricos 

 

51 

Empresas de locação de fitas e vídeo-cassete 82 

Empresas de locação de guarda de bens e vigilância 33 
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Discriminação Número 

Empresas de montagem e instalação de estruturas metálicas, Fabricação, reparação, instalação e manutenção de 

elevadores 

 

11 

Empresas de organização de feiras, Estabelecimentos de leilões, Outras atividades idades de diversões públicas     50 

Empresas de organização de festas e buffet 59 

Empresas de organização, planejamento e assessoria de projetos e pesquisas econômico-sociais, Laboratórios de 

análises técnicas. 

 

89 

Empresas de pintura de quaisquer bens, móveis ou imóveis, Empresas de raspagem, calafetagem e lustração de 

assoalhos. 

 

33 

Empresas de processamento de dados, computação gráfica e informática, Empresas de editoração 

computadorizada e digitação. 

 

399 

Empresas de publicidade e propaganda, Outras empresas de comunicação, publicidade e radiodifusão   150 

Empresas de Radiodifusão 24 

de reparação e instalação de energia elétrica, Outras empresas de energia elétrica não 
especificadas  

19 

Empresas de reprodução de documentos por qualquer processo, Escritórios de encaminhamento de documentos e 

cópias. 

 

89 

Empresas de saneamento 5 

Empresas de seguro privado, Empresas de auditagem, peritagem e avaliação 165 

Empresas de transporte de cargas e mudanças, Outras empresas de transporte ou armazenagem não especificadas 414 

Empresas de transporte de escolares, Empresas de transporte coletivo urbano, Empresas rodoviárias, transporte de 

passageiros interurbanos, Táxi 

 

202 

Empresas de turismo e passagens, Outras empresas de turismo e hospitalidade 142 

Empresas Ferroviárias. 1 

Empresas Jornalísticas 5 

Empresas limpadoras, higienizadoras, desinfectadoras, dedetizadoras e desentupidoras  209 

Empresas produtoras e distribuidoras de energia elétrica 13 

Empresas Públicas  11 

Empresas, sociedades e associações de difusão cultural e artística, Empreendedores Culturais (incentivo à 

cultura), Galerias de Arte e Museus, Teatros 

 

14 

Escritórios comerciais em geral, Empresas de representações em geral  1278 

Escritórios de Contabilidade  101 

Estabelecimentos de cobrança de valores em geral, Corretoras de títulos e/ou valores  96 

Estabelecimentos de consertos de aparelhos elétricos e eletrônicos, Materiais elétricos em geral, inclusive peças e 

acessórios . 

 

174 

Estabelecimentos de cultura física, Estabelecimentos de ensino de educação e cultura física  108 

Estabelecimentos de encadernação de livros e revistas, Aparas de papel 20 

Estabelecimentos de ensino, aprendizagem e formação profissional, Outros estabelecimentos de educação e 

cultura  

233 

Estabelecimentos de ensino de línguas. 38 

Estabelecimentos de ensino de música  15 

Estabelecimentos de ensino maternal e jardim de infância  130 

Estabelecimentos de ensino para vestibulares  e cursos preparatórios. 19 

Estabelecimento de Fonografia.                                                                                                     1 

Estabelecimentos de locação de bens móveis e imóveis. 240 

mentos de locação de veículos 29 
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Discriminação Número 

Estabelecimentos de restauração e/ou limpeza de qualquer objeto bem móvel, de conserto e restauração de 

objetos  

78 

Estabelecimentos de serviços de beleza e higiene pessoal, Estabelecimentos de sauna, duchas e massagens  649 

Estabelecimentos de veterinária 19 

Estabelecimento p/ gravação de sons ou ruídos e vídeo - tapes e de fonografia. 25 

Estacionamentos e garagens  198 

Farmácias, drogarias e perfumarias 243 

Ferro velho e sucatas  56 

Fisioterapia 25 

Floriculturas, plantas e vasos ornamentais  74 

Frutas, legumes e verduras 185 

Fundações  1 

Funerárias  1 

Funilarias e pinturas 83 

Guarda-Móveis 1 

Hospitais, Casas de Saúde, Pronto-Socorros, Outros estabelecimentos de saúde 68 

Hotéis 36 

Instrumentos musicais 10 

Laboratórios de análises clínicas e eletricidade médica 35 

Lanchonetes, Cantinas Escolares, Casas de Diversões 455 

Laticínios e frios 34 

Lavanderias e tinturarias  31 

Livrarias 95 

Lojas de departamentos  19 

Lojas de discos e fitas  19 

Materiais de decoração, Artesanato, pinturas, Ornamentos para bolos e festas, Lustres e abajures, Tapetes, 

cortinas, forração, Outros artigos não especificados e de arte 

 

121 

Mercadinhos, Mercearias, Empórios, Quitandas, Secos e Molhados, Comércio de gên. Alimentícios, Outros 

estabelecimentos de com. E gen. Alimentícios não especificados 

 

775 

Motéis 24 

Motos, inclusive peças e acessórios  54 

Oficinas de Costura, Alfaiatarias 56 

Oficinas de tornearia e soldagem, Oficinas de recondicionamento de motores e peças, Oficinas de Cromagem e 

Niquelação 

 

74 

Oficinas Mecânicas  324 

Órgãos Públicos da Administração Direta. 1 

Outros Órgãos Públicos  2 

Padarias, Confeitarias, Panificadoras, Bombonieres e Docerias 235 

Peças e acessórios para veículos, Comércio de outros tipos de veículos, peças e acessórios não especificados, 

Acumuladores  

 

628 

Pensões e Casas de Repouso 32 

Pizzarias 29 

Pneus e câmaras de ar  69 

Postos de gasolina com lavagem e lubrificação, Óleos e lubrificantes. 157 
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Produtos químicos, Empresas de impermeabilização em geral  44 

Relojoarias, Joalherias, Óticas, Ourivesarias, Estabelecimentos de conserto em jóias, relógios e material ótico 139 

Restaurantes 253 

Sapatarias  21 

Serviços de bancos de órgãos 2 

Sociedades de economia mista, exceto telecomunicações 2 

Sorveterias e distribuidoras de sorvetes, Distribuidoras de gelo 74 

Sucos e vitaminas  305 

Supermercados e hipermercados  70 

TOTAL 20.952 

Fonte: PREFEITURA, 2009. 
 

O número de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços mostra o 

aquecimento da economia de Londrina e o destaque enquanto pólo da RML. O ponto favorável 

é a geração de receitas para o município, que em contrapartida deverá oferecer a 

infraestrutura necessária para sediar o crescimento econômico. 

 

Em todos os pontos levantados no estudo pode-se afirmar que os resultados 

sinalizam para a demanda da central de tratamento de resíduos na região. As causas 

antropogênicas já causaram danos irreversíveis aos recursos naturais pela falta de disposição 

adequada dos resíduos na RML. 

 

11.7 Avaliação dos Impactos na ADA  

 

Na avaliação da Área Diretamente Afetada (ADA) pela Central de Tratamento de 

Resíduos, com relação à ação entrópica, efetuou-se entrevista não estruturada com a 

população que mora nas imediações de projeção do empreendimento e nas vias de acesso. 

Para a ADA foi considerado aproximadamente um raio de abrangência de 8.000 metros do 

empreendimento, conforme Tabela 11.32, e foram levantadas questões pertinentes aos 

impactos ambientais, sociais e econômicos. 
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TABELA 11.32. Área de abrangência para implantação de 
programas de minimização de impactos, 2011. 

Item Localização 
Metros de distância 

do empreendimento 

01 Sítio Apertados  1.250 

02 Fazenda São José  1.300 

03 Fazendo Santo Antonio  1.300 

04 Fazenda Apertados  1.500 

05 Não identificado 1.600 

06 Não identificado 1.900 

08 Venda Grilos 2.600 

07 Usina Três Bocas 4.500 

09 Distrito Selva 5.700 

10 Cambezinho  7.000 

11 Distrito de Maravilha 8.000 

Fonte: Pesquisa in loco, ago. 2011. 
 

Assim a população residente na região e diretamente afetada é composta por 

propriedades agrícolas, pequenos comércios, agroindústria pelos Distritos Selva e Maravilha.  

 

Para efeito de estudo elaborou-se o questionário a partir das categorias 

elencadas na entrevista não estruturada. Assim o questionário foi composto de 9 questões que 

tratam do local de residência, nível de escolaridade, percepção da população frente à CTR, 

levantamento dos pontos positivos e negativos, e quais as condicionantes a CTR Municipal em 

operação nas imediações. 

 

QUADRO 11.2. Instrumento de coleta de dados para a Área Diretamente 
Afetada. Fonte: elaborado a partir de entrevista na ADA, ago. 2011 

 Questões 

01 Você reside nessa região  

02 Nível de escolaridade 

03 Qual é a percepção da população frente às CTR´s 

 • Impacto ambiental (reaproveitamento dos recursos naturais, 
preservação fauna, flora, hídrica, aérea) 

 • Social (Educação Ambiental, programas sociais)  

 • Econômico (usinagem, geração de emprego e renda 

 • Vetor de formação de conscientização dos problemas gerados pelos 
resíduos 

04 Você sabe o que é uma CTR 

05 Você é favorável a instalação de mais uma CTR nessa região.  
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06 As alterações que ocorreram na região a partir da operação da CTR 

municipal são positivas ou negativas. 

07 Quais seriam as soluções   

 • Transporte 

 • Segurança  

 • Saúde 

 • Ambiental 

 • Outros 

08 Quais são os programas que você acha necessários para minimizar os 

impactos 

 • Infraestrutura  

 • Lazer 

 • Saúde 

 • Ambiental 

09 Quais são as condicionantes a CTR atual:  

 • Melhorar a administração da CTR Municipal 

 • Cumprir as propostas feitas pela prefeitura 

 • Melhorar a segurança  

 • Mitigar problemas ambientais (hídricos, aéreo, solo, fauna, vegetação) 

 • Depredação do patrimônio público  

 • Outros  

 

Em relação à formação dos entrevistados: os de formação superior possuem 

cursos de agronomia, enfermagem, direito, pedagogia e outros, Tabela 11.33. 

 

TABELA 11.33. Condição dos entrevistados quanto ao nível de escolaridade. 
Nível de 

escolaridade 

Nº 

Entrevistados 
% 

 

Analfabeto 7 6 

Fundamental   85 71 

Ensino Médio 18 15 

Superior  6 5 

Não informou  10 8 

Total 119 100 

Fonte: Pesquisa realizada in loco, ago. 2011. 
 

Em relação à população questionada, 54% são residentes na região. Entre os não 

residente na região foi citado à cidade de Curitiba e outros municípios da região 
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metropolitana de Londrina. Também se contatou que havia um tempo médio de residência 

superior a 10 anos, Tabela 11.34. 

 

TABELA 11.34. Local de residência dos entrevistados  
Local de 

residência  

Nº 

Entrevistados 
% 

 

Sim 64 54 

Não  37 31 

Não respondeu  18 15 

Total  119 100 

Fonte: Pesquisa realizada in loco, ago. 2011. 
 

Cenário: 

 

 A região que sediará o empreendimento sente os impactos positivos e negativos, pois já 

possui duas CTRs, sendo uma CTR Municipal e outra em fase de licenciamento – seria a 

ETRIP, ou tem outra? 

 Se for a ETRIP eles teriam conhecimento de sua instalação? - cujos documentos foram 

protocolados no IAP, ambas parcialmente consolidadas.  

 Há também na região o Aterro do Limoeiro, também sob a administração municipal, 

interditado pelo Ministério Público, mas reativado para depósitos de galhos e material 

coletado nos sete ecopontos existentes em Londrina.  Recentemente, em agosto de 

2011, recebeu autorização para armazenar e tratar o chorume do CRT municipal.   

 E, na via de acesso, existe uma Usina de Compostagem Orgânica. 

 

Diante desse cenário, questionou-se a população sobre a percepção em relação 

às CTR´s.    

 

Com relação à percepção da população frente ao estudo de implantação de uma 

nova Central de Tratamento de Resíduos na região, contatou-se, inicialmente, que os 

resultados são afetados pela CTR Municipal já existente nas imediações.  

 

Entre as pessoas questionadas 24% apresentaram com a resposta os benefícios 

ambientais que serão trazidos pela CTR a Londrina e região, 39% levantaram questões sociais, 
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como geração de emprego melhoria da qualidade de vida dos catadores. Nas questões 

econômicas 28% citaram a implementação de uma CTR como infraestrutura necessária a 

região. Houve também pessoas que se referiram a CTR como um vetor de conscientização dos 

problemas gerados pelos resíduos - Tabela 11.35.  

 
TABELA 11.35. Percepção da população frente às CTR´s 

Percepção da população 
Nº 

Entrevistados 
% 

 

Ambiental  29 24 

Social  47 39 

Econômico 33 28 

Vetor de formação de 

conscientização dos problemas 

gerados pelos resíduos 2 2 

Não respondeu  8     7 

Total  119 100 

Fonte: Pesquisa realizada in loco, ago. 2011. 
 

Também há que se considerar a existência de um empreendimento que produz 

adubo orgânico citado pelos entrevistados, pois além do risco de contaminação hídrica, 

provoca a contaminação do espaço aéreo por exalar fortíssimo mau cheiro.  

 

Nesses moldes, quando consultada sobre você sabe o que é uma CTR? - 24% da 

população respondeu que sim, porém, confunde nitidamente com a idéia de “lixão” (Tabela 

11.36).  

 

TABELA 11.36. Conhecimento sobre a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) 
Conhecimento 

sobre CTR  

Nº 

Entrevistados 
% 

 

Sim  28 24 

Não  52 44 

Não respondeu  39 33 

Total  119 100 

Fonte: Pesquisa realizada in loco, ago. 2011. 
 

A maioria dos questionados que responderam ser favorável à implantação da 

CTR, eram trabalhadores da região, ou seja, 23%. Quando se questionou as lideranças 
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comunitárias e os proprietários rurais, 30%, esses se manifestavam contra (Tabela 11.37). As 

pessoas do distrito Selva se posicionaram como indiferentes a implantação, pois justificam não 

sentiram odor e não estão com problemas de transporte.  

 

Os produtores rurais se manifestaram contra, pois temem uma possível 

contaminação do corpo hídrico utilizado para a produção de alimentos e dessedentação dos 

animais. A má conservação das estradas de acesso se apresenta como um empecilho 

demonstrado pelos produtores, pois o transporte das safras e dos produtos agroindustriais se 

tornou mais caros pela manutenção exigida aos veículos, Tabela 9.37.  

 

TABELA 11.37. Opinião sobre a Nova CTR na região. 
Nova CTR na 

região   

Nº 

Entrevistados 
% 

 

Favorável 27 23 

Contra 36 30 

É indiferente  50 42 

Não respondeu  6 5 

Total  119 100 

Fonte: Pesquisa realizada in loco, ago. 2011. 
 

Em relação aos impactos causados pela CTR em funcionamento próximo ao 

empreendimento, 44% da população sentiu impactos negativos em relação à poluição aérea 

(odor), excesso de ruídos, danos ao patrimônio público (falta de manutenção na vias de 

acesso).  40% dos entrevistados que ficam mais distantes, são indiferentes aos impactos 

causados (Tabela 11.38). 

 

TABELA 11.38. As alterações que ocorreram na região a partir da CTR municipal são positivas ou 
negativas. 
Alterações com a CTR 
Municipal    

Nº 
Entrevistados % 

 

Positivas 19 16 
Negativas  52 44 
Não respondeu  48 40 

Total  119 100 

Fonte: Pesquisa realizada in loco, ago. 2011. 
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11.7.1 Transporte 

 

Vias de acesso 

 

As pessoas entrevistadas reivindicam melhoria na qualidade da via de acesso ao 

empreendimento, pois consideram que a pavimentação vem sendo danificada a partir da 

implantação da CRT municipal e com mais um empreendimento a situação tende a se agravar. 

 

Também consideram a falta de segurança para as crianças em idade escolar nos 

horários do transporte escolar, principalmente na saída e chegada dos estudantes que se 

concentram no Bar do Grilo. As informações são de que ficam em torno de 30 crianças 

aguardando o transporte, que se apresentam com maior nível de risco pelo volume e 

velocidade dos caminhões.  

 

Existe falta de sinalização para as pessoas em geral, principalmente para os 

idosos que necessitam da via de acesso para as propriedades rurais (Tabela 11.39).  

 

Os danos causados na pavimentação da via de acesso são, em muitas vezes, 

procedentes do excesso de peso dos caminhões que transportam os resíduos. Em geral os 

empresários agrícolas, em época de safra, transportam cargas de 12 a 13 ton, enquanto a 

empresa de resíduos transporta com cargas superiores à 20 ton. 

 
TABELA 11.39. Proposta de minimização de impactos para sediar a CTR Nova em função da CTR 
Municipal 
Propostas para a 

CTR Municipal    

Nº 

Entrevistados 
% 

 

Transporte 78 35 

Saúde 61 27 

Meio Ambiente  43 19 

Segurança 21 9 

Não respondeu  21 9 

Total  224 100 

Fonte: Pesquisa realizada in loco, ago. 2011. 
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11.7.2 Transporte Urbano 

 

A pesquisa com as pessoas também sinalizam para a necessidade de 

fortalecimento do transporte urbano que hoje se caracteriza pela qualidade ruim (horário). 

Acrescentam que com o movimento de caminhões e a falta de segurança que isso causa a 

região, não podem prescindir do transporte público. 

 

11.7.3 Saúde 

 

Na opinião dos entrevistados, o tipo de empreendimento proposto trás danos à 

saúde pela atração de vetores, transmissores de doenças, pela geração de ruído provocada 

pelos caminhões com utilização da via de acesso inclusive e mais intensamente no período 

noturno, e pela geração de odor desagradável. 

 

A contaminação da água pelo chorume é vista pelos entrevistados como 

inerente ao tipo de atividade das CTRs em funcionamento. Estas avaliações da população são 

baseadas em empreendimentos da região e pela experiência de contaminação do Ribeirão 

Cambezinho. Durante a pesquisa, nos relatos dos moradores, os mesmos demonstram 

preocupação referente à contaminação do Ribeirão dos Apertados e dos Três Bocas por serem 

fontes de produção de alimentos e uma possível contaminação poderá gerar o desemprego de 

vários trabalhadores além de desabastecer o mercado de hortifrutigranjeiros da região.  

As pessoas da área da saúde entrevistadas, informaram que os resultados para a 

saúde da população são progressivos e que a afirmação de danos nocivos é precoce em relação 

à CTR. 

 

11.7.4 Geração de renda e emprego 

 

Os proprietários de estabelecimentos comerciais entrevistados são de posição 

favorável a implantação do empreendimento, pois consideram que haverá melhoria na 

situação do comércio em geral. 

 

Tendo em vista à geração de emprego, os entrevistados citaram que a CTR 

existente emprega a população local, com algumas ressalvas, que os melhores cargos são 

ocupados por pessoas que não residem na região. 



 

 

 

62 

 

 

11.7.5 Uso e ocupação do solo 

 

Em geral os proprietários rurais informaram que as propriedades vêm perdendo 

o valor depois da implantação da primeira CTR e com uma segunda CTR há possibilidade de 

agravar essa situação, caso estejam interessados em vender as propriedades. Acrescentam que 

a desvalorização acontece de forma generalizada com as propriedades rurais, sejam fazendas, 

sítios e chácaras, isto é, independe do tamanho da área. Por outro lado, a proposta da CTR 

trará benefícios à desativação dos locais de disposição de resíduos a céu aberto. 

 

11.7.6 Segurança 

 

O aumento no volume de tráfego e de pessoas aumenta a falta de segurança na 

região. 

 

11.8 Programas para minimização dos impactos com a implantação da CTR  

 

Finalizando os questionamentos, indagou-se sobre quais os programas que 

seriam necessários para minimizar os impactos da CTR já existente na região. Os programas de 

dimensionamento preliminar de caracterização e de necessidades econômica, social e 

ambiental da população que sediará a empreendimento se confundem com os da CTR 

Municipal e constam na Tabela 11.40. 

 

TABELA 11.40. Identificação de programas necessários para minimizar os impactos na região. 
Programas para a 

CTR Municipal    

Nº 

Entrevistados 
% 

 

Infraestrutura  73 54 

Ambiental  27 20 

Lazer 12 9 

Saúde 14 10 

Não respondeu  8 6 

Total  134 100 

Fonte: Pesquisa realizada in loco, ago. 2011. 
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As necessidades estão presentes na infraestrutura (53%), ambiental (20%) e 

social (19%), conforme Tabela 11.40.  

 

Para as pessoas questionadas as principais condicionantes ao funcionamento 

consistem em melhorar a administração da CTR Municipal (34%), cumprir as propostas feitas 

pela Prefeitura (26%), melhorar a segurança (19%) e resolver problemas ambientais (16%), 

conforme Tabela 11.41. 

 

TABELA 11.41. Condicionantes para a CTR em operação. 
Condicionantes para a CTR 
Municipal    

Nº 
Entrevistados % 

 

Melhorar a administração 
da CTR Municipal 57 34 
Cumprir as propostas feitas 
pela prefeitura 43 26 
Melhorar a segurança  31 19 
Resolver problemas 
ambientais (hídricos, 
aéreo, solo, fauna, 
vegetação) 27 16 
Não respondeu  8 5 
Total  166 100 
Fonte: Pesquisa realizada in loco, ago. 2011 

 

 

 Programas de caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos gerados, de origem 

doméstica, industrial e de serviços de saúde, assim como a descrição do atual sistema 

de destinação final que colocará a RML em atendimento ao PNGRS nº 12.305, de 02 de 

agosto de 2010. 

 

 Programas contínuos de conservação das vias de acesso quanto às condições de 

pavimentação, conservação, sinalização e tráfego de forma a atender a necessidade de 

adequação para atendimento a demanda do transportes dos resíduos. 

 

 Programas de caracterização e acompanhamento das condições de saúde da população 

em relação às principais doenças endêmicas e as áreas de incidência para a população 

do entorno. 
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11.9 Considerações Finais 

 

Para a Área de Influência Indireta (AII) a Região Metropolitana de Londrina 

encontra-se consolidada com 11 municípios, mais há proposta de ingresso de 7 municípios. 

Para que os segmentos econômicos, agricultura, indústria e serviços sejam viabilizados é 

necessário que a AII disponha de infraestrutura. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

instituída pela Lei nº 12.305/2010, representa um marco da preservação ambiental, na medida 

em que disciplina a destinação de produtos descartados nos processos de produção e consumo 

(BRASIL, 2010). 

 

Na AID é o município pólo que centraliza as atividades econômicas, nesse 

sentido justifica-se a localização da CTR nas imediações de Londrina. Trata-se de uma questão 

de viabilizar economicamente a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, com 

destaque para a classificação classe I e IIA, que são transportados, por conta do ordenamento 

jurídico, por longos percursos (acima de 400 km) para atender as dimensões sociais e 

ambientais da sustentabilidade.  

 

Porém, na ADA pelo estudo socioeconômico, há que se considerar que existem 

funcionando na região outras formas de destinação de resíduos e que em nada favorece as 

dimensões da sustentabilidade econômica, social e ambiental. O sistema produtivo é composto 

por pequenas propriedades, denominado de cinturão verde, que se destina a cultura de 

hortifrutigranjeiros para abastecer o comércio atacadista e varejista na região. Existe a 

preocupação de uma possível contaminação do recurso hídrico já que as culturas, na maioria, 

com uso intensivo destes recursos, não poderão se valer de água contaminada. 

 

Além da questão ambiental na ADA, outro ponto muito focado passou a ser o 

transporte, ou seja, a via de acesso que foi danificada a partir do funcionamento da CTR 

Municipal. Assim há falta de segurança para a mobilidade humana na região, tanto pelos danos 

causados como pelo movimento de caminhões. Foi citado ainda, a elevação de custos no 

transporte para escoamento de produção para os empreendimentos já instalados nas 

proximidades. Na situação atual a CTR municipal favoreceu a atração de vetores, já presentes 

na região.  
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Com as ingerências do funcionamento dos empreendimentos de destinação de 

resíduos, já em funcionamento naquela região, os programas de minimização de impactos 

precisam ser conjuntos entre os setores públicos e privados, no sentido de viabilizar a nova 

CTR.  

 

A CTR da ETRIP possibilitará a consolidação da urbanização acelerada do 

município e o rápido adensamento das cidades da RML que têm provocado inúmeros problemas 

para a destinação do grande volume de resíduos gerados em atividades econômicas e infra-

estrutura urbanas, condicionando as parcerias da Participação Público Privada (PPP) a 

adotarem soluções mais eficazes para a gestão desses resíduos. 

 

A ETRIP no seu papel socioambiental poderá sugestionar os órgãos estaduais e 

municipais na resolução das questões socioambientais levantadas pela população do entorno 

do empreendimento a fim de minimizar os impactos decorrentes de sua instalação. O 

empreendimento por ser privado, possibilitará maiores investimentos buscando melhoria em 

seu processo e na qualidade de vida de seus colaboradores e da população do entorno. 
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12 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO CULTURAL 

 

12.1 Introdução 

 

O presente relatório apresenta os resultados da Vistoria Arqueológica não 

Interventiva realizada na área destinada à implantação da Central de Tratamento de Resíduos 

Industriais Classe 1 e 2, no Distrito de Maravilha, Município de Londrina - PR. 

 

A vistoria de caráter não interventivo, efetuada ao longo da área a ser 

diretamente afetada pelo empreendimento, objetivou avaliar a eventual existência de 

vestígios arqueológicos passíveis de impacto em decorrência da implantação do referido 

empreendimento, em atendimento à legislação e normas brasileiras referentes ao patrimônio 

arqueológico e histórico. 

 

A vistoria não implicou em nenhum tipo de intervenção que pudessem acarretar 

danos ao patrimônio arqueológico envolvido. Restringindo-nos, portanto, à observação in loco 

dos terrenos, através da varredura sistemática de locais desprovidos de vegetação e dotados 

de visibilidade arqueológica. Considerando que toda a área foi utilizada para o plantio de 

milho colhido recentemente, e a área estar em fase de preparação para o plantio da soja, foi 

possível percorrê-la toda de forma sistemática conforme o descrito na metodologia do 

trabalho. 

 

No relatório são apresentadas considerações em relação ao potencial 

arqueológico observado, tendo como referência, ainda, a bibliografia analítica disponível para 

a macro-região de entorno. 

 

12.2 Dispositivos Legais 

 

O presente relatório apresenta os resultados da Vistoria Arqueológica não 

Interventiva realizada na área destinada à implantação do Aterro Sanitário do Município de 

Londrina, no Distrito de Maravilha, Município de Londrina – Pr. A vistoria os dispositivos legais 

arrolados abaixo. E também cumpriu os cânones científicos da Arqueologia, como se relatará. 
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Constituição Federal: 

 

Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

 

§1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 

formas de acautelamento e preservação.” 

 

Art. 23 –  É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

III. proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis 

e os sítios arqueológicos; 

IV. impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 

e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

 

Lei 3924 – de 26 de julho de 1961 (Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos): 

 

Art. 1  Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza 

existentes no território nacional e todos os elementos que nele se 

encontram ficam sob guarda e proteção do Poder Público. 

 

Art. 3  São proibidos em todo o território nacional o aproveitamento 

econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das 

jazidas arqueológicas. 

 

Art. 18. A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse 

arqueológico ou pré-histórico, histórico, artístico ou numismático, 
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deverá ser imediatamente comunicado à Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional ou aos órgãos oficiais autorizados pelo 

autor do achado ou pelo proprietário do local onde tiver ocorrido. 

 

Parágrafo único. O proprietário ou ocupante do imóvel onde se tiver 

verificado o achado, é responsável pela conservação provisória da 

coisa descoberta, até pronunciamento e deliberação da Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

Resolução CONAMA n. 001, de 23 de janeiro de 1986 (D.O.U de 17/02/1986): 

 

Art. 6   O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas: 

 

I. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal 

como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, 

antes da implantação do projeto. 

 

c) o meio socioeconômico, o uso e ocupação do solo, os usos da água 

e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos 

arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as 

relações de dependência entre a sociedade local, os recursos 

ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

 

Memorando 710/2008 – IPHAN. 

 

12.3 Objetivos científicos 

 

Objetivo geral: 

 

O objetivo principal do laudo foi inspecionar a área do empreendimento para 

verificar a ocorrência de indícios arqueológicos. 
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Objetivos específicos: 

 Pesquisa bibliográfica sobre a arqueologia regional; 

 

 Verificação sistemática de toda a superfície da área, sem realizar nenhum tipo de 

alteração e escavação; 

 

 Busca da localização de indícios arqueológicos de superfície através de instrumento 

(GPS); 

 

 Delimitação e caracterização sumária dos locais com indícios arqueológicos; 

 

 Informação técnica ao IPHAN caso ocorra a presença de indícios arqueológicos. 

 

 Emissão de Diagnóstico Arqueológico. 

 

 

12.4 Descrição Fotográfica Geral da Área do Empreendimento 

 

 
FIGURA 12.1. Inicio dos Trabalhos nas proximidades do Ribeirão dos 
Apertados. 
Foto: Sônia Regina Luciano. 
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FIGURA 12.2. Vista Geral da área do empreendimento. 
Foto: Sônia Regina Luciano. 
 

 
FIGURA 12.3. Vistoria no leito da estrada alagada por água da chuva. 
Foto: Sônia Regina Luciano. 
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12.5 Metodologia 

 

A área em estudo se encontra desmatada, utilizada para atividades agrícolas 

com alternância de plantio de lavouras de milho, trigo e soja. Apresenta um relevo de 

superfície ampla e plana com declividades suaves. Essas características influenciaram na 

opção pelo método empregado: o caminhamento sistemático observando a superfície do solo 

em busca de vestígios arqueológicos de qualquer natureza. 

 

Como a área do empreendimento fica próxima ao rio Tibagi, apenas dez 

quilômetros a oeste, local de alta incidência de sítios arqueológicos, foi realizada a inspeção 

visual completa da área, sem adotar técnicas de amostragem ou espaçamentos amplos entre 

as linhas de caminhamento. Como a topografia é favorável adotou-se o caminhamento em 

linhas eqüidistantes de 10 em 10 metros. 

 

12.6 Contexto arqueológico e histórico regional 

 

A região do médio e baixo rio Tibagi tanto arqueológica, quanto historicamente, 

apresenta várias informações sobre a ocupação passada, com trechos de alta densidade de 

sítios arqueológicos pré-históricos e históricos. 

 

A antiguidade da presença humana na região apresenta datas que alcançam oito 

(8) mil anos (Chmyz, 1992). O conjunto de pesquisas realizadas no sul do Brasil e no Paraná 

revela três horizontes de ocupação. Entre 8.000 e 2.000 mil anos antes do presente, a região 

foi ocupada por populações de caçadores-coletores, cujos vestígios arqueológicos 

predominantes são artefatos e resíduos de lascamentos lítico, cujos padrões tecnológicos 

foram denominados de Tradição Umbu e Tradição Humaitá. 

 

Em torno de 2.500 AP (anos Antes do Presente) agrupamentos maiores passaram 

a ocupar a área das atuais bacias dos rios Paraná, Ivaí, Paranapanema Pirapó, Tibagi e seus 

afluentes. Segundo consta na literatura arqueológica regional, esta foi uma das frentes da 

ampla expansão dos povos falantes da língua Guarani, que vinha ocupando sistematicamente o 

território do atual Mato Grosso do Sul e dos canais dos rios Paraguai e Paraná, a partir da 

bacia dos rios Madeira e Guaporé, em Rondônia. Parte da literatura arqueológica regional 
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defende que esses agrupamentos possuíam uma matriz cultural em comum, que assegurava a 

reprodução e a manutenção de uma estrutura similar em termos lingüísticos, sócio-

econômicos, políticos, religiosos e materiais. 

 

A partir do ano de 1500 as populações européias começaram a chegar à região, 

que já era habitada por grupos étnicos falantes do guarani. Em 1520 teve-se noticias da 

primeira expedição européia cruzando o interior do atual Estado do Paraná, em direção aos 

atuais Paraguai e Peru. Em meados do século XVI, os espanhóis fundaram as primeiras cidades 

nos territórios desses grupos étnicos, localizados a leste do rio Paraná. Eles fundaram Ciudad 

Real del Guairá em 1557, na foz do rio Piquiri, hoje município de Terra Roxa, e Villa Rica del 

Spiritu Santo em 1575, junto a foz do rio Corumbataí no rio Ivaí, atual município de Fênix, 

hoje Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo. 

 

Em 1588 os padres Manuel Ortega, Juan Saloni e Thomas Fields percorreram a 

região do Guairá com o objetivo de conhecer o potencial humano para futuros trabalhos 

missionário a exemplo do que já ocorria desde 1549 na costa do Brasil. Informaram aos seus 

superiores sobre a existência de milhares de índios falantes do guarani na região, bem como 

reconheceram uma série de peculiaridades culturais, sociais e políticas que seriam úteis 

alguns anos depois. Era o início das atividades religiosas no Guairá, onde os conquistadores 

passaram a veicular os elementos básicos da sua cultura através dos padres jesuítas. 

 

A partir de 1610 os padres da Companhia de Jesus fundaram dezesseis (16) 

Reduções Jesuíticas nos vales dos rios Paraná, Iguaçu, Piquirí, Ivaí, Paranapanema, Tibagi e 

seus afluentes menores como o Pirapó e Corumbataí. Especificamente na bacia do rio Tibagi 

temos informações dos Jesuítas sobre a fundação de quatro Reduções: São Jose, São Francisco 

Xavier, Encarnação e São Miguel. Na região do baixo e médio rio Tibagi a documentação 

registra a existência das Reduções de São Jose e São Francisco Xavier que ainda não foram 

localizadas pela pelas pesquisas arqueológicas. Mas todas essas Reduções foram destruídas 

pelas invasões dos bandeirantes paulistas, em 1630 já restava nenhuma delas. 

 

Dessa forma, o local diagnosticado – proximidade da margem esquerda do rio 

Tibagi - se insere no contexto de ocupações humanas pretéritas: primeiro os caçadores 

coletores pré-cerâmicos, depois a ocupação dos grupos ceramistas falantes do Guarani, e em 

seguida a ocupação histórica espanhola e jesuítica. 
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12.6.1 Os sítios arqueológicos na pesquisa bibliográfica e no CNSA – Cadastro Nacional de 
Sítios Arqueológicos.  

Desde 1988 o Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história da 

Universidade Estadual de Maringá realiza pesquisas arqueológicas no noroeste do estado do 

Paraná. 

 

Especificamente visando entender o contexto arqueológico da área onde se 

insere o empreendimento foram realizados estudos no banco de dados do Cadastro Nacional 

de Sítios Arqueológicos mantido pelo IPHAN e na bibliografia especializada. Ela teve como 

objetivo identificar sítios cadastrados por diversos pesquisadores na bacia do rio 

Paranapanema e Tibagi nas proximidades da cidade de Londrina (Tabela 12.1). 

 

TABELA 12.1. Sítios arqueológicos de populações pré-ceramistas no vale do rio Paranapanema1. 

DATA C14 - ANOS ANTES DO PRESENTE 
(AP) TRADIÇÃO ARQUEOLÓGICA SITIO/LOCALIDADE FONTE 

8115 ± 80 Umbu PR NL 8 Baixo Paranapanema Chmyz & Chmyz, 1986 

6715 ± 135 Umbu PR AP 45 Baixo Paranapanema Chmyz & Chmyz, 1986 

 

As populações ceramistas começaram a chegar na bacia do rio Paraná em torno 

de dois mil anos AP, e especificamente no rio Paranapanema por volta de mil e duzentos anos 

AP, conforme uma série datações C-14 (Carbono 14) e termoluminescência (Tabela 12.2). 

 

TABELA 12.2. Sítios datados de populações ceramistas na bacia do rio Paranapanema. 

DATA - ANOS ANTES DO 
PRESENTE (AP) 

TRADIÇÃO 
ARQUEOLÓGICA SITIO/LOCALIDADE FONTE 

±1668* Tupiguarani Ragil - Iepê - Sp Faccio 1998 

1130 ± 150 Tupiguarani SP/AS/14 - Iepê - Sp Chmyz 1969 

± 1093* Tupiguarani Ragil 2 - Iepê - Sp Faccio 1998 

980 ± 100 Tupiguarani SP/AS/14 - Iepê - Sp Smithsonian 

± 930* Tupiguarani Alvim - Pirapozinho - Sp Kashimoto 1997 

± 755* Tupiguarani Neves - Iepê - Sp Faccio 1998 

530 ± 55 Tupiguarani PR/NL/7 - Diamante do 
Norte  Pr 

Chmyz 1986 

* = datado por termoluminescência 
 

                                                 
1
 .Para maiores detalhes sobre sítios arqueológicos com datações acima de 6.000 AP no Paraná, ver: Claudia I. PARELLADA. 

Revisão dos sítios arqueológicos com mais de seis mil anos BP no Paraná: discussões geoarqueológicas. 



 

 

 

74 

 

A pesquisa no CNSA do IPHAN focou o município de Londrina sede do 

empreendimento, e nesse município estão cadastrados os seguintes sítios arqueológicos 

(Tabela 12.3): 

 

TABELA 12.3. Sítios arqueológicos no município de Londrina registrados no CNSA – IPHAN. 
LONDRINA 

Nº NOME DO SÍTIO DESCRIÇÃO FONTE CNSA PUBLICAÇÃO 

01 Guaravera 1 Sitio cerâmico a céu aberto. 
Tradição Tupiguarani PR 00713  

02 Guaravera 2 Sitio cerâmico a céu aberto. 
Tradição Tupiguarani PR 00714  

03 Sitio Thaís Sitio cerâmico Guarani a céu aberto PR 00966  

 Total de sítios arqueológicos cadastrados no município de Londrina 

 

 

12.7 Considerações Finais 

 

Considerando a legislação brasileira de proteção a bens arqueológicos, a 

bibliografia histórica e arqueológica a respeito da presença de grupos humanos nas bacias 

hidrográficas dos rios Paranapanema e Tibagi. 

 

Considerando os trabalhos de campo realizados, dentro do conjunto de ações 

que compõem a proposta de Avaliação Arqueológica não Interventiva, desenvolvidas na área 

destinada à implantação do empreendimento Central de Tratamento de Resíduos Industriais 

Classe 1 e 2 e Resíduos Urbanos, no distrito de Maravilha, município de Londrina – PR, 

conforme a metodologia descrita acima. 

 

Conclui-se que: 

 

 A área vistoriada não apresentou nenhum indicio de sitio arqueológico e 

nenhum objeto isolado de cultura material de populações passadas; 
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 É pertinente propor a liberação da área para a finalidade requerida, 

restringindo-se essa proposição à área destinada à implantação do 

loteamento, a qual foi sistematicamente avaliada no presente estudo; 

 

 Por ocasião dos trabalhos de execução das obras de terraplanagem, 

abertura de vias de acesso e sistemas de escoamento de esgotos, águas 

fluviais e de outras atividades de movimentação de terrenos previstas na 

construção do empreendimento, é imprescindível o monitoramento dos 

trabalhos por parte de um arqueólogo. 
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13 ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Impactos ambientais são as alterações significativas, benéficas ou adversas, 

produzidas no ambiente natural e sócio-econômico, resultante das atividades humanas. 

(MOREIRA, 1986; FEEMA, 1988). 

 

A análise e a avaliação de impacto ambiental da implantação da Central de 

Tratamento de Resíduos – CTR ETRIP, no município de Londrina, foram elaboradas a partir dos 

estudos realizados para conhecimento atual da área. Estes estudos foram realizados através 

da obtenção de dados primários e secundários, características e informações de projeto 

fornecidas pelo empreendedor, os quais deram origem ao diagnóstico ambiental. 

 

Os impactos ambientais passíveis de ocorrência na área, em função da 

implantação e ocupação do empreendimento, foram analisados, avaliados e valorados, 

objetivando fornecer subsídios técnicos à avaliação da viabilidade ambiental do 

empreendimento pelo IAP – Instituto Ambiental do Paraná e propor medidas de controle, 

mitigação e compensação ambientais. 

 

Assim, a avaliação de impacto apresentada neste capítulo foi estruturada para 

cada um dos parâmetros ambientais que compõem os meios físico, biótico e antrópico, de 

acordo com a metodologia descrita a seguir. 

 

13.1 Metodologia para Avaliação dos Impactos 

 
O conceito de avaliação de impactos ambientais ainda é objeto de ampla 

discussão. Segundo Magrini (1996) a definição de Bolea (1984) “as avaliações de impacto 

ambiental são estudos realizados para identificar, prever e interpretar, assim como prevenir 

as conseqüências ou efeitos ambientais que determinadas ações, planos, programas ou projeto 

podem causar à saúde, ao bem-estar humano e ao entorno” traduz algumas das tendências 

que têm sido recentemente incorporadas à avaliação. 

 

Um processo de avaliação de impactos ambientais envolve na realidade três 

fases: identificação dos impactos, predição dos impactos – previsão do comportamento dos 
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ecossistemas e, finalmente, a avaliação propriamente dita. Nessa fase atribuem-se aos efeitos 

previstos, parâmetros de importância ou significância. 

 

Diversas são as linhas metodológicas em uso para avaliação de impactos 

ambientais que se constituem em mecanismos estruturados para organizar, comparar e 

analisar as informações sobre os impactos ambientais previstos na execução das mais variadas 

obras. Nesse trabalho optou-se pela utilização do método das Matrizes de Interação que é uma 

evolução das listagens de controle. No caso, as matrizes podem ser consideradas listagens de 

controle bidimensionais, dispondo em coluna e linha os fatores ambientais e as ações 

decorrentes de um projeto em suas diversas fases. Dessa maneira é possível relacionar os 

impactos de cada ação nas quadrículas resultantes do cruzamento das colunas com as linhas, 

preservando as relações de causa e efeito. Foi utilizada como técnica complementar a matriz 

desenvolvida por Leopold (Leopold et al., 1971), modificada de acordo com as ações 

pertinentes ao empreendimento e suas interações com os fatores ambientais. 

 

De acordo com a teoria da matriz de Leopold, para cada indicador ambiental 

(célula da matriz) deverão ser estimadas as ações propostas para a instalação, operação e 

desativação do empreendimento e suas interações com os fatores ambientais com os quais 

foram prognosticados os impactos. Cada impacto é apresentado a partir de sua descrição 

detalhada, onde se procurou identificar a causa e a fase de ocorrência. 

 

A metodologia adotada iniciou com identificação dos possíveis impactos em 

função das ações decorrentes das atividades envolvidas nas diferentes etapas da implantação 

do empreendimento. 

 

Em seguida foi efetuada uma avaliação procurando estabelecer para cada 

impacto os seguintes parâmetros: 
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a) Adversidade / Significância 

Representa a influência de uma ação realizada no empreendimento, tendo como 

resposta uma alteração ambiental. 

 P – Impacto Positivo Significativo: quando uma ação realizada no empreendimento 

tem como conseqüência uma alteração positiva significativa na área; 

 p – Impacto Positivo Não Significativo: quando uma ação realizada no 

empreendimento tem como conseqüência uma alteração positiva não significativa na 

área; 

 N – Impacto Negativo Significativo: quando uma ação realizada no empreendimento 

tem como conseqüência uma alteração negativa na área; 

 n – Impacto Negativo Não Significativo: quando uma ação realizada no 

empreendimento tem como conseqüência uma alteração negativa não significativa na 

área; 

 In – Impacto Indefinido: quando uma ação realizada tem como conseqüência uma 

alteração ambiental ainda incerta, pois dependem das técnicas, métodos e intensidade 

utilizada na ação impactante, tornando-se positivo ou negativo por meio de medidas 

mitigadoras. 

 

b) Espacialização 

Atributo pelo qual se determina o nível de relação entre a ação impactante e o 

impacto gerado ao meio ambiente. 

 D – Direto: também denominado impacto primário ou de primeira ordem. Resulta das 

ações do empreendimento sobre os elementos do meio; 

 I – Indireto: resulta de uma ação secundária em resposta à ação anterior ou quando é 

integrante de uma cadeia de reações, também denominado de impacto secundário ou 

de enésima ordem. 
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c) Reversibilidade 

Menciona a capacidade do elemento do meio atingido por uma determinada ação de 

retornar às condições ambientais precedentes. 

 R – Reversível: quando após uma ação impactante o objeto ambiental atingido retorna 

às condições ambientais iniciais, de forma natural ou antrópica; 

 IR – Irreversível: quando o objeto ambiental atingido por uma ação impactante não 

alcança condições ambientais anteriores, apesar de tentativas com esse propósito. 

 

d) Prazo de Ocorrência 

É a contabilização do tempo de duração do impacto, após finalizada a ação executada 

que o determinou. 

 Im – Imediato: quando a neutralização do impacto ocorre após o final da ação; 

 Me – Ocorrência a Médio Prazo: quando há necessidade de decorrer razoável período 

de tempo para dissolução do impacto; 

 Lo – Ocorrência a Longo Prazo: quando após a conclusão da ação geradora do 

impacto, este permanece por longo período de tempo. 

 

e) Temporalidade 

Representa a forma temporal de ocorrência do impacto ambiental, 

apresentando-se numa dimensão que se torna gradual às diferenciadas ações produtoras dos 

impactos no sistema ambiental. 

 Te – Temporária: quando os fatores impactantes cessam após a interrupção da ação 

geradora; 

 Pe – Permanente: quando os fatores impactantes permanecem após a interrupção da 

ação geradora. 
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f) Efeito 

Delimita a extensão espacial do impacto tendo como base a redução entre a 

ação causadora e a extensão territorial atingida. 

 Lc – Local: quando a extensão do impacto atinge a superfície delimitada pela área de 

influência direta e uma pequena porção periférica do terreno; 

 Re – Regional: quando a extensão do impacto atinge a superfície delimitada pela área 

de influência funcional e sua bacia hidrográfica. 

 Es – Estratégico: quando a extensão do impacto se dá em uma política estratégica. 

 

g) Controle: Deve ser avaliado se um impacto negativo pode ser mitigado ou não. 

 Mi – Existe possibilidade de mitigação 

 Nm – Não existe possibilidade de mitigação 

 In – Existe possibilidade de incrementar o efeito benéfico 

O resumo da classificação dos impactos ambientais é mostrado na Tabela 13.1. 

 

TABELA 13.1. Classificação dos Impactos Ambientais empregada neste trabalho. 

Significância Espacialização Reversibilidade Prazo de 
ocorrência Temporalidade Efeito Controle 

 
P- Impacto 
positivo 
significativo 
p- Impacto 
positivo não 
significativo 
N- Impacto 
negativo 
significativo 
n- Impacto 
negativo 
não 
significativo 
IIn- Impacto 
indefinido 

 
D- Direto 
I- Indireto 
 

 
R- Reversível 
IR- Irreversível 

 
Im- 
Imediato 
Me- 
Ocorrência 
a médio 
prazo 
Lo- 
Ocorrência 
a longo 
prazo 

 
Te- Temporária 
Pe- 
Permanente 
 

 
Lc- Local 
Re- 
Regional 
Es- 
Estratégico 
 

 
Mi- Existe 
possibilidade 
de mitigação 
Nm- Não 
existe 
possibilidade 
de mitigação 
In- Existe 
possibilidade 
de 
incrementar 
o efeito 
benéfico 
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Essa avaliação mais completa dos impactos foi utilizada para definir os critérios 

de avaliação da magnitude dos impactos na classificação da Tabela 13.2. Impactos positivos 

terão magnitudes positivas (+) e impactos negativos magnitudes negativas (-), que vão 

permitir uma avaliação quantitativa de cada impacto. 

 

A importância de cada impacto é específica para esse empreendimento em 

função de suas possibilidades de ocorrência e segue a mesma classificação e valores utilizados 

para a magnitude, ou seja: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. Dessa maneira, a 

importância do impacto representa um fator de ponderação do impacto, fazendo com que um 

impacto de magnitude muito alta (5) com importância baixa (2) acarrete um impacto de 

mesmo valor (resultado da magnitude X importância) que um impacto de magnitude baixa (2) 

com importância alta (5). 

 

Exemplificação: 

Magnitude muito alta X Importância muito alta = 5 X 5 = 25 

+25 para impactos positivos 

- 25 para impactos negativos 

 

 

TABELA 13.2. Avaliação da magnitude dos impactos. 
 

Classe Valor 
Magnitude 

Classificação do Impacto (Tabela 13.1) 

Muito alta 5 N/P; D/I; IR; Lo; Pe; Re/Es; Nm/In 

Alta 4 N/P; D/I; IR; Me/Lo; Te/Pe; Re/Es; Nm/In 

Média 3 N/P; D/I; R/IR; Me; Te/Pe; Lc/Es; Mi/In 

Baixa 2 n/p; D/I; R; Im/Me; Te; Lc; Mi/In 

Muito baixa 1 n/p; D/I; R; Im; Te; Lc; Mi/In 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7 

 

13.2 Correlação Entre os Impactos 

 

13.2.1 Situação Atual Área a ser implantada a CTR ETRIP 

FATOR INDUTOR RECEPTOR 
PRIMÁRIO DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS PREVISTOS ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 

Condições específicas com 
relação à Ictiofauna MB 

A área não oferece condições favoráveis a uma 
harmoniosa manutenção da ictiofauna, onde a 
vegetação ripária apresenta um alto grau de 
degradação, não estando de acordo com a 
legislação. A mata ciliar proporciona a produção 
primária em ambientes de riachos, sendo 
primordial às espécies de primeira ordem 
(peixes e invertebrados herbívoros). Além de 
áreas de pastagem e agricultura que 
possivelmente proporciona arraste de matérias 
orgânicas e inorgânicas para o leito do rio, com 
alterações físico-químicas da água. 

AII/AID e 
ADA 

Prejuízo de outros animais 
aquáticos MB 

Práticas agrícolas inadequadas como uso 
intensivo de fertilizantes químicos, 
agroquímicos e máquinas além do mau manejo 
do solo como a não cobertura com matéria 
orgânica em camadas superficiais, levam a sua 
compactação e por conseqüência a processos 
erosivos. Estes processos erosivos são 
provocados pelo impacto direto das gotas de 
chuva sobre o solo e o conseqüente 
escorrimento superficial das águas pluviais sobre 
este – erosão laminar - que terá como 
conseqüência o assoreamento dos corpos de 
água e o aumento da turbidez e sua 
contaminação por estes insumos causando 
prejuízos a animais aquáticos. 

AII/AID/ADA 

Condições específicas com 
relação à Flora MB 

Atualmente a área do empreendimento é 
agricultável, ou seja, está sendo utilizada para o 
cultivo mecanizado de lavouras anuais como 
soja, milho e trigo, no sistema de rotação de 
cultura e plantio direto (SPD). 

AID/ADA 

Contaminação biológica 
(exóticas) 
 

MB 

O monocultivo com culturas anuais provoca um 
incremento de espécies exóticas local, pois 
grande parte destas espécies não é nativo como 
trigo (originário do oriente médio), soja 
(originária da Ásia), além disso, práticas 
agrícolas inadequadas muito comuns nessa 
atividade como uso intensivo de máquinas, 
agroquímicos e do solo proporcionam a intensa 
contaminação de espécies gramíneas e 
herbáceas invasoras. 

AID/ADA 



 

 

 
8 

 

Invasão de espécies mais 
adaptadas 
 

MB 

Espécies herbáceas invasoras e gramíneas 
possuem uma maior adaptação a adversidades 
nutricional e hídrica que possam existir no solo 
além de possuírem mecanismos mais eficientes 
de dispersão. O monocultivo com culturas anuais 
por ser uma atividade impactante ao solo devido 
ao alto uso insumos agrícolas que causam o 
desequilíbrio nutricional, acidificação e sua 
contaminação, deixam o mesmo propício ao 
aparecimento e desenvolvimento dessas 
espécies invasoras que irão competir por 
nutrientes, água, insolação e espaço com 
espécies nativas. 

AID/ADA 

Limpeza da área para 
plantio 

MF Alteração na turbidez e poluição da água em 
virtude de lixiviação do solo descoberto AID/ADA 

MF Ocorrência de erosão e desestabilização da 
dinâmica natural das encostas ADA 

MF Geração de ruído e vibração devido à operação 
dos tratores e colheitadeiras ADA 

Cultivo de soja e trigo 
MF 

Riscos de alteração na qualidade ambiental das 
águas superficiais com a possível contaminação 
com agrotóxicos e fertilizantes 

AID/ADA 

MF Degradação de solo das áreas de plantio sem 
manejo adequado e com o uso de agrotóxicos ADA 

Aspectos Culturais MA Risco de descaracterização de vestígios culturais 
não detectados ADA 

Economia Local MA Manutenção da área agricultável ADA 
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13.2.2 Fases de Planejamento e Instalação da CTR ETRIP 

FATOR INDUTOR RECEPTOR 
PRIMÁRIO DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS PREVISTOS ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 

Divulgação do 
empreendimento MA Expectativas, dúvidas e mobilização política dos 

moradores AII/AID/ADA 

Deslocamento de caminhões 
nas vias de acesso ao 
empreendimento e 
movimentação de veículos e 
máquinas no local para 
execução de serviços gerais 

MF 

Alteração da qualidade do ar decorrentes da 
elevação da concentração de material 
particulado/MP (poeira) e emissões de gases 
(CO, CO2) da combustão 

AID/ADA 

MF 
Alteração do nível de ruídos nas vias de acesso e 
nas Áreas de Influência Diretamente Afetada e 
Direta 

AID/ADA 

MB Destruição de habitats e afugentamento da 
fauna pela emissão de ruídos AID/ADA 

MB Risco de atropelamento da fauna AID/ADA 

MA Possibilidade de riscos de acidente ADA 

MA Acidentes de trabalho ADA 

MA Exposição da população à ruídos AID/ADA 

Limpeza da área 

MF Alteração na turbidez e poluição da água em 
virtude de lixiviação do solo descoberto AID/ADA 

MF Ocorrência de erosão e desestabilização da 
dinâmica natural das encostas ADA 

MF Geração de ruído e vibração devido à operação 
das máquinas e equipamentos ADA 

MB Supressão de habitats ADA 

MB 

A área proposta para o Aterro está desprovida 
de vegetação natural. Não haverá necessidade 
de supressão da vegetação e principalmente 
intervenções em APP 

ADA 

MA Descaracterização Cênica ADA 

Terraplanagem - 
Movimentação de terras e 
escavações 

MF Intensificação do assoreamento dos cursos 
d'água AID/ADA 

MF 
Risco de aumento da turbidez nos cursos d'água 
ocasionado pelo carreamento de solo para os 
cursos d'água, podendo prejudicar a ictiofauna 

AID/ADA 
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MF Formação e desenvolvimento de processos 
erosivos ADA 

MF 
Alterações no modelo do terreno para 
implantação de vias de acesso, favorecendo os 
processos erosivos 

ADA 

MF 
Risco de diminuição da luminosidade nos corpos 
d'água - diminuição dos níveis de oxigênio 
dissolvido 

AID/ADA 

MF Impermeabilização e lixiviação pela 
compactação do solo ADA 

MF Geração de ruído e vibração devido à operação 
das máquinas e equipamentos ADA 

MB Destruição de habitats e afugentamento da 
fauna com os serviços de movimentação de terra ADA 

MB 

Poderá ocorrer deposição de material sobre 
áreas de recuperação espontânea da vegetação, 
provocando reversão dos processos naturais de 
sucessão vegetal 

ADA 

MA 
Risco de descaracterização de vestígios culturais 
não detectados na fase de diagnóstico 
arqueológico 

ADA 

Instalação de sistema de 
drenagem pluvial 

MF 
Modificações no modelo local do terreno 
gerando modificações no padrão de drenagem e, 
por conseguinte, na velocidade de escoamento 

ADA 

MF Controle da lixiviação e erosão ADA 

Implantação do Aterro na 
área 

MF Redução da permeabilidade do solo na base e 
nos taludes do aterro ADA 

MF Alterações nas condições estruturais do solo ADA 

MF 
Melhoria no aspecto visual da área com o 
aumento na segurança de estabilidade de 
taludes através do plantio de gramas nos taludes 

ADA 

MB 
Não haverá a necessidade de Supressão de 
espécies da flora herbácea para instalação do 
aterro 

ADA 

MA Perda de área agricultável ADA 

MA Possibilidade de desvalorização imobiliária da 
área do entorno AID 

MA 
Melhoria da qualidade de vida e do sistema de 
disposição com a destinação correta dos 
resíduos sólidos 

AII/AID 

MA Ocupação diferenciada do terreno ADA 
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MA Mudanças no aspecto paisagístico do local ADA 

Contratação de serviços e 
aquisição de bens e insumos 

MA 

Dinamização de setores econômicos direta e 
indiretamente ligados ao empreendimento com 
a contratação de trabalhadores residentes na 
região 

AII/AID 

MA Geração de empregos AII/AID 

MA Geração de renda AII/AID 

 

 

13.2.3 Fases de Operação da CTR ETRIP 

 

FATOR INDUTOR RECEPTOR 
PRIMÁRIO DECRIÇÃO DOS IMPACTOS PREVISTOS ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 

Deslocamento de caminhões 
nas vias de acesso ao 
empreendimento e 
movimentação de veículos 
coletores e máquinas no 
local para execução de 
serviços gerais 

MF 

Alteração da qualidade do ar decorrentes da 
elevação da concentração de material 
particulado/MP (poeira) e emissões de gases 
(CO, CO2) da combustão 

AID/ADA 

MF 
Alteração do nível de ruídos nas vias de acesso e 
nas Áreas de Influência Diretamente Afetada e 
Direta 

AID/ADA 

MF Exposição da população a níveis elevados de 
ruído nas vias de acesso AID/ADA 

MF 
Risco de contaminação da água por meio de 
fluidos provenientes dos veículos e 
equipamentos 

AID/ADA 

MF 
Geração de ruídos e vibrações devido à 
circulação e operação das máquinas e 
equipamentos. 

ADA 

MF Geração de ruídos e mau cheiro, devido à 
circulação dos caminhões de coleta de lixo. AID/ADA 

MB Afugentamento da fauna pela emissão de ruídos ADA 

MB Risco de atropelamento da fauna ADA 

MB Exposição da população a gases veiculares AID/ADA 

MB Possibilidade de atropelamento de animais com 
intensificação do trânsito em vias de acesso. AID/ADA 

MA Intensificação do tráfego nas vias de acesso com 
risco de aumento de acidentes de trânsito AID/ADA 
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MA Acidentes de trabalho no local ADA 

MA Exposição da população à ruídos AID/ADA 

Terraplanagem - 
Movimentação de terras e 
escavações 

MF Intensificação do assoreamento dos cursos 
d'água AID/ADA 

MF Risco de aumento da turbidez nos cursos d'água ADA 

MF Riscos de deformações excessivas decorrentes 
do adensamento de solo instável das fundações ADA 

MF Riscos de ocorrências de instabilização de talude 
com contaminação de águas superficiais ADA 

MF Formação e desenvolvimento de processos 
erosivos ADA 

MF 
Risco de diminuição da luminosidade nos corpos 
d'água - diminuição dos níveis de oxigênio 
dissolvido 

AID/ADA 

MA 
Risco de descaracterização de vestígios culturais 
não detectados na fase de diagnóstico 
arqueológico 

ADA 

Instalação do sistema de 
drenagem de gás MF 

Emissões de gases com odores característicos e 
inflamáveis são geradas durante o processo de 
estabilização dos resíduos. 

AID/ADA 

Queima de gases MF Liberação dos gases para a atmosfera AID/ADA 

Implantação do sistema de 
drenagem e tratamento de 
chorume 

MF 

O chorume gerado na disposição do lixo 
apresenta um alto grau de substâncias 
contaminastes podendo causar a poluição dos 
corpos receptores. 

AID/ADA 

MF Possibilidade de contaminação do lençol 
freático ADA 

Disposição final dos resíduos 
sólidos no Aterro 

MF 
Risco de contaminação das águas superficiais 
(Ribeirão dos Apertados) por despejo de 
chorume 

AID/ADA 

MF Intensificação do assoreamento das drenagens e 
cursos d'água AID/ADA 

MF Risco de contaminação das águas subterrâneas ADA 

MF 
Emissão de gases gerados pela decomposição da 
matéria orgânica do Aterro com forte odor 
característico 

AID/ADA 

MF Contaminação do solo por líquidos percolados 
produzidos no aterro ADA 
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MF Instabilidade de taludes em novas áreas. ADA 

MF Possibilidade de contaminação do solo e do 
aqüífero por produtos químicos e resíduos AID 

MB Atração e aumento da fauna sinantrópica em 
função do acúmulo de lixo orgânico AID/ADA 

Operação Geral do Aterro 

MF Riscos de alteração na qualidade ambiental das 
águas superficiais AID/ADA 

MF Degradação de solo das áreas de empréstimos ADA 

MF Geração de lodo da estação de tratamento do 
chorume ADA 

MF 

Exposição da população e operários à emissão 
de gases do aterro, material particulado 
(poeira), odores desagradáveis e elevados níveis 
de ruído 

AID/ADA 

MF Recirculação de efluente tratado da estação de 
tratamento do chorume ADA 

MF 

Durante a descarga de resíduos dos caminhões 
será gerada uma grande quantidade de material 
particulado e as leiras também apresentarão 
emissão de odores. 

ADA 

MB Mudanças no aspecto paisagístico do local ADA 

MB Surgimento de possíveis vetores de doenças AID/ADA 

MB 
Não haverá necessidade de Supressão de 
espécies da flora herbácea para instalação do 
aterro 

ADA 

MA 
Melhoria da qualidade de vida e do sistema de 
disposição com a destinação correta dos 
resíduos sólidos 

AID/ADA 

MA Aumento da disponibilidade energética para 
projetos de desenvolvimento na região AII/AID/ADA 

MA Aumento de acidentes de trabalho ADA 

MA Poluição Visual ADA 

Abertura de novas frentes 
de disposição de resíduos 

MF 
Aumento de novas áreas de instabilidade de 
talude devido ao corte do mesmo na abertura de 
novas células. 

ADA 

MF Geração de ruídos e vibrações devido à 
operação de máquinas e equipamentos. ADA 

MA 
Descaracterização cênica; possibilidade de gerar 
ambiente propício à proliferação de vetores de 
doenças. 

ADA 
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Contratação de serviços e 
aquisição de bens e insumos 

MA Dinamização de setores econômicos direta e 
indiretamente ligados ao empreendimento AII/AID/ADA 

MA Geração de empregos AII/AID/ADA 

MA Geração de renda AII/AID/ADA 

MA Alterações nas condições das vias de acesso ao 
empreendimento AID/ADA 

 

 

13.2.4 Fases de Desativação da CTR ETRIP 

 

FATOR INDUTOR RECEPTOR 
PRIMÁRIO DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS PREVISTOS ÁREA DE 

INFLUÊNCIA 

Cobertura definitiva e 
selamento do Aterro 

MF Emissão de gases gerados pela decomposição da 
matéria orgânica no Aterro AID/ADA 

MF 
Risco de alteração na qualidade ambiental dos 
solos naturais e das águas subterrâneas por 
líquidos percolados 

ADA 

MF Riscos de alteração na qualidade ambiental das 
águas superficiais AID/ADA 

MF Riscos de deformações excessivas decorrentes 
do adensamento de solo instável das fundações ADA 

MF Riscos de ocorrências de instabilização de talude 
com contaminação de águas superficiais ADA 

MB Diminuição dos níveis de ruído. Possibilidade de 
ocupação por novas espécies AID/ADA 

MA Extinção de postos de emprego AII/AID/ADA 

MA Mudança no padrão de uso e ocupação do solo 
atual. ADA 

MA Continuidade do processo de desvalorização AID/ADA 

 

 



 

 

 
15 

 

13.3 Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

A descrição das atividades impactantes do projeto está distribuída pelos 

componentes ambientais afetados (Meio físico, biótico e antrópico) em cada fase do 

empreendimento (planejamento e instalação, operação e desativação), buscando-se 

interpretar a importância de cada impacto relevante para a área de influência e, sempre que 

cabível, à distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

 

 

13.3.1 Detalhamento dos Possíveis Impactos  

 

A seguir serão descritos os possíveis impactos relacionados à Instalação, 

Operação e Desativação da CTR ETRIP de acordo com o meio específico: físico, biótico e 

socioeconômico e cultural. 

 

13.3.1.1 Meio Físico 

 

 
AR - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE DISPERSÃO DE POLUENTES 
AR - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 
AR - GERAÇÃO DE POLUENTE ATMOSFÉRICO 
 
 

FASE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 

Alteração da qualidade do ar decorrentes da elevação da concentração 
de material particulado/MP (poeira) e emissões de gases (CO, CO2) da 
combustão 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Durante a descarga de resíduos dos caminhões será gerada uma grande 
quantidade de material particulado e as células de deposição também 
apresentarão emissão de odores. 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Emissão de gases gerados pela decomposição da matéria orgânica do 
Aterro com forte odor característico 
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FASE DE 
DESATIVAÇÃO 

Emissão de gases gerados pela decomposição da matéria orgânica no 
Aterro 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Emissões de gases com odores característicos e inflamáveis são geradas 
durante o processo de estabilização dos resíduos. 

 

Impactos sobre a qualidade do ar podem ocorrer na fase de implantação com as obras de 

terraplenagem, favorecendo a geração de poeiras (material particulado) e emissões de gases 

veiculares. Na fase de operação pode ser ainda gerado material particulado pela 

movimentação de máquinas e caminhões coletores. 

 

Outro impacto relacionado à fase de operação é a falta de recobrimento diário dos resíduos, 

ocasionando a geração de gases odoríferos, e a ausência de camada de cobertura final 

(selamento) que favorecerá o escape de gás metano para a atmosfera.  

 

Alteração na Qualidade do Ar por Material Particulado 

 
As alterações na qualidade do ar, durante a fase de implantação do aterro, ocorrerão 

principalmente devido ao funcionamento de veículos e da movimentação e transporte de 

terra. O funcionamento de máquinas e caminhões gera gases e material particulado, enquanto 

a movimentação e o transporte de terra deverão gerar principalmente material particulado.  

 

Na instalação do aterro, o início da construção do canteiro de obras, a escavação e 

movimento de terra para a abertura de novos patamares e cobertura do solo, a abertura e 

melhoria de vias de acesso e o movimento de máquinas e de veículos deverá causar aumento 

do material particulado na atmosfera.  

 

Embora este impacto possa ser considerado insignificante de abrangência local, deve ser 

mencionado que a permanente utilização de máquinas e veículos no envolvimento com a CTR 

e a disposição final dos resíduos, irá lançar constantemente na atmosfera, gases oriundos da 

queima de combustíveis fósseis e grande quantidade de material particulado, conseqüente da 

movimentação dos equipamentos com levantamento de poeira.  
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Durante a operação os caminhões compactadores realizarão a descarga dos resíduos, 

ocasionando um aumento do material particulado no ar.  

 

Alteração na Qualidade do Ar por Emissão de Gases 

 
A geração de gases decorrentes do processo de degradação anaeróbica dos resíduos, com 

ocorrência na fase de operação e após a desativação do aterro que se, não forem tratados 

adequadamente, poderão se disseminar pela região sob influência do empreendimento 

provocando incômodos à população vizinha e acentuando a emissão de gases do efeito estufa.  

 

A emissão de gases com odor característico e inflamável é gerada pela decomposição dos 

resíduos orgânicos no meio da massa de lixo e, lançados na atmosfera pelo sistema de 

drenagem de gases, constituídos por drenos verticais colocados em diferentes pontos do 

aterro. A composição do gás que emana dos aterros depende do tipo de degradação que está 

se processando no aterro. 

 

Na fase de degradação aeróbia, a composição do gás será essencialmente gás carbônico, 

oxigênio, nitrogênio e traços de vários outros gases. Os gases oriundos da degradação 

anaeróbica são essencialmente CO2 (gás carbono) e CH4 (Metano), além de uma série de traços 

de outros gases, dentre os quais o H2S (gás sulfídrico), o qual, embora em pequena proporção, 

é o causador de mau cheiro e corrosão dentre outros problemas (AMBIENGE, 2003). 

 

A absoluta maioria dos gases, principalmente os preponderantes, é inócua. Além disso, os 

aterros desenvolvem-se em grandes áreas, o que proporciona a rápida dissipação vertical 

desses gases. Contribui para essa dissipação, a baixa densidade dos gases dos aterros em 

relação aqueles já presentes no ar. Os gases emanados dos aterros não contêm material 

particulado, apresentando somente um forte odor característico. 

 

Segundo AMBIENGE, 2003 os gases emanados do aterro apresentam as seguintes composições 

químicas em % de volume: CH4-61,9; CO2 – 36,7; AR – 1,4%; H2S – 0,001. 

 

Os gases produzidos pelo resíduo são de natureza inflamável e quando produzem odores 

perceptíveis nos arredores da região, proporcionam desconforto aos seus moradores. Durante 

o estudo, a área selecionada para a implantação do aterro foi considerada como uma região 
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de mínima ocupação populacional, tornando este impacto de pouca significância devido à 

demografia local. 

 

 

 

 
AR - AUMENTO DOS ÍNDICES DE RUÍDO 
 
 

FASE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 

Alteração do nível de ruídos nas vias de acesso e nas Áreas de Influência 
Diretamente Afetada e Direta 

FASE DE 

OPERAÇÃO 
Geração de ruídos e vibrações devido à circulação e operação das 
máquinas e equipamentos 

 
A poluição sonora gerada por pela movimentação de caminhões e máquinas de terraplenagem 

pode ocorrer tanto na fase de implantação como na fase de operação do aterro, associada à 

área do aterro assim como também nas vias de acesso.  

 

Na área do aterro o impacto se dará pelos ruídos em função da ação de máquinas e 

equipamentos durante a execução da implantação, operação, transporte de resíduos e 

encerramento do aterro. 

 

Durante o ciclo de vida do aterro poderão ser utilizados equipamentos de grande porte em 

projetos associados, os quais gerarão ruídos sonoros com maior tempo de permanência. O 

entorno da área em um raio mínimo de 500 m, não apresenta núcleos populacionais, mas sim 

residências; neste caso, o controle da intensidade de ruídos, além de ser mitigado através das 

medidas de controle normais de manutenção, deverá ser feito através da interposição de 

barreiras, bem como deverá ser estudado o melhor horário de funcionamento do 

empreendimento.  
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ÁGUA – ALTERAÇÃO DA DINÂMICA DO AMBIENTE 
ÁGUA - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA SUPERICIAL 
ÁGUA - AUMENTO DO ASSOREAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
 
 

FASE 
INSTALAÇÃO 

Alteração na turbidez e poluição da água em virtude de lixiviação do 
solo descoberto 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 

Risco de aumento da turbidez nos cursos d'água ocasionado pelo 
carreamento de solo para os cursos d'água, podendo prejudicar a 
ictiofauna 

FASE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 

Risco de diminuição da luminosidade nos corpos d'água - diminuição dos 
níveis de oxigênio dissolvido (OD) 

 
Na fase de implantação do empreendimento, com a limpeza do terreno e obras de 

movimentação de terra, haverá alterações na drenagem pluvial e possibilidade do 

desenvolvimento de processos erosivos. Com isto, o ribeirão dos Apertados, localizado 

próximo à área de implantação do aterro, poderá receber um aporte maior de sedimentos, 

carreados pelo escoamento superficial, tendo como conseqüência, a queda da qualidade de 

suas águas, com o aumento dos teores de sólidos, notadamente os suspensos, implicando no 

aumento da turbidez e da cor, que por sua vez podem causar a diminuição do processo de 

fotossíntese pelos organismos produtores e ainda soterrar os organismos bentônicos.  

 

Outra conseqüência é o assoreamento dos corpos d’água, pela deposição e sedimentação dos 

sólidos suspensos, com alterações no regime fluvial/hidrológico.  

 

Na fase de implantação de operação do aterro sanitário, um impacto potencial sobre as águas 

superficiais é a possível contaminação do Ribeirão dos Apertados por líquidos percolados. 
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SOLO - ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO 
SOLO - CONTAMINAÇÃO DO SOLO (SUBSTÂNCIAS POLUENTES ORGÂNICAS E INORGÂNICAS) 
SOLO - EROSÃO SUPERFICIAL 
 
 

FASE DE 

OPERAÇÃO Alteração nas características físico-químicas do solo 

FASE DE 

OPERAÇÃO 
Possível contaminação do solo por líquidos percolados produzidos no 
aterro 

FASE DE 

INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Intensificação do assoreamento das drenagens e cursos d'água 

 
O primeiro impacto sobre o solo ocorrerá devido à movimentação de terra (obras de 

terraplenagem) no local, alterando a topografia e conseqüentemente, a paisagem da área.  

Com as obras de terraplenagem e a implantação da nova célula, o solo ficará sujeito à ação 

da chuva e do escoamento superficial, podendo, conseqüentemente, ocorrerem processos 

erosivos e de escorregamento, tanto no entorno e à jusante das obras, como no próprio 

aterro, principalmente em seus taludes. Com os devidos cuidados construtivos tais impactos 

serão minimizados, não devendo assumir grandes proporções. 

 

Outro impacto no solo é a possibilidade de contaminação pela disposição de resíduos, o 

espalhamento dos resíduos aderidos às rodas dos caminhões ao longo das vias de acesso e, no 

entorno da área do aterro, o carreamento de plásticos e outros materiais leves pela ação do 

vento.  

 

A disposição final de resíduos nesta área, como em qualquer outra, poderá causar modificação 

das características físicas dos solos de forma permanente. Isto poderá ocorrer através co 

contato da emissão de poluentes orgânicos e inorgânicos por intermédio dos líquidos 

percolados (chorume) com o solo que acabariam descaracterizando os perfis originais e 

conseqüentemente causando a contaminação destes. 

 

Caso este contato ocorra, a área terá perdido todos os condicionantes naturais que dariam a 



 

 

 
21 

 

ela o potencial para o uso agrícola, tornando-se uma área “estéril”, de forma irreversível. 

 

As medidas para conter este impacto devem estar associadas àquelas que devem prevenir a 

probabilidade de contaminação das águas. 

 

Acrescenta-se que, para controle do chorume, existe a necessidade do sistema de drenagem 

do mesmo, para prevenir e evitar o contato dele com o solo e também o contato indesejado 

de forma direta e indireta com o ser humano.  

 

Este impacto é certo, adverso e significativo iniciando na fase de implantação e 

permanecendo durante o empreendimento. A área de abrangência é local, permanente, 

irreversível com possibilidade de mitigação ou de prevenção de impacto adverso. 

 
 
 
 
SOLO - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DO SOLO 
SOLO - ALTERAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO 
 
 

FASE 
INSTALAÇÃO Alterações nas condições estruturais do solo 

FASE DE 

OPERAÇÃO Degradação de solo das áreas de empréstimos 

 
A retirada da cobertura vegetal, ainda que de agricultura (milho e soja) e os trabalhos 

movimentação de terra promovem o aumento tanto do volume como da velocidade do 

escoamento superficial das águas pluviais podendo produzir erosão pelo impacto dos pingos de 

chuva, pelo fluxo laminar e concentrado. 

 

Os principais impactos relacionados seriam a perda da camada fértil do solo e a aceleração de 

processos erosivos. O impacto é adverso e significativo. Somente será certo, caso não sejam 

adotadas as medidas preventivas e mitigadoras. 
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SOLO - COMPACTAÇÃO DO SOLO 
SOLO - EROSÃO NAS ENCOSTAS 
SOLO - IMPERMEABILIZAÇÃO  
 
 

FASE 
INSTALAÇÃO 

Alterações no modelo do terreno para implantação de vias de acesso, 
favorecendo os processos erosivos 

FASE 
INSTALAÇÃO Controle da lixiviação e erosão 

FASE 
INSTALAÇÃO 

Modificações no modelo local do terreno gerando modificações no 
padrão de drenagem e, por conseguinte, na velocidade de escoamento 

FASE 
INSTALAÇÃO 

Ocorrência de erosão e desestabilização da dinâmica natural das 
encostas 

 
A ocorrência de erosões se dá principalmente pelas interferências antrópicas por diferentes 

formas de uso e ocupação dos terrenos. Desta forma, os terrenos podem apresentar grande 

incidência de processos erosivos, em função da maneira como são ocupados. 

 
 
 
 
SOLO - EROSÃO NAS ENCOSTAS 
SOLO - IMPERMEABILIZAÇÃO  
 
 

FASE DE 

OPERAÇÃO 
Aumento de novas áreas de instabilidade de talude devido ao corte do 
mesmo na abertura de novas células. 

FASE DE 

OPERAÇÃO Instabilidade de taludes em novas áreas. 

FASE 

INSTALAÇÃO 
Melhoria no aspecto visual da área com o aumento na segurança de 
estabilidade de taludes através do plantio de gramas nos taludes 

FASE 

INSTALAÇÃO 
Redução da permeabilidade do solo na base e nos taludes do aterro 

FASE DE 

OPERAÇÃO E 

DESATIVAÇÃO 

Riscos de deformações excessivas decorrentes do adensamento de solo 
instável das fundações 
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FASE DE 

OPERAÇÃO Riscos de instabilização de talude e escorregamento 

 

Os taludes de corte deverão apresentar a inclinação máxima de 1(H):1(V) e altura máxima de 

5,00m. Onde a altura de corte ultrapassar a altura máxima (5,00m) deverão ser executadas 

banquetas intermediárias (bermas) com largura de 4,00m e inclinação de 5% para o interior do 

talude (AMBIENGE, 2003). 

 

A cobertura da área com vegetação irá aumentar no terreno o nível de segurança de taludes e 

encostas.  A vegetação inserida neste meio dá maior sustentabilidade à encosta, diminuindo a 

risco de movimento de massa, pois sua raiz funcionará como uma espécie de “teia” que irá 

conter o solo. 

 

Outro fator benéfico ao meio representado pela cobertura da área é a diminuição do impacto 

gerado pelas gotas de chuva contra o solo, possibilitado pelo plantio de grama no local. A 

grama terá o papel de absorver choque da chuva com o terreno, diminuindo a probabilidade 

de ocorrência de erosão ao meio. 

 

O sistema de drenagem de gases também atua como ação mitigadora destes impactos, ao 

aliviar pressões internas na massa de lixo. 

 

Este impacto é de ocorrência possível, adverso e significativo iniciando na fase de 

implantação e operação do empreendimento. A área de abrangência é local, temporário, 

reversível com possibilidade de mitigação ou de prevenção de impacto adverso. 

 
 

 

 
SOLO - CONTAMINAÇÃO DO SOLO (SUBSTÂNCIAS POLUENTES ORGÂNICAS E INORGÂNICAS) 
SOLO – DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES 
 
 

FASE DE 

OPERAÇÃO Geração de lodo da estação de tratamento do chorume 

 
Possibilidade de contaminação do solo caso ocorra à disposição inadequada dos resíduos 
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sólidos e geração de chorume e manutenção de maquinários, abastecimento, lavagem de 

veículos e máquinas. Assim como descrito anteriormente o chorume gerado pela disposição de 

resíduos no empreendimento poderá contaminar não só a água subterrânea como também o 

solo da área do empreendimento, caso as medidas necessárias de impermeabilização da área 

do empreendimento não sejam devidamente tomadas. 

 

A impermeabilização inadequada do aterro aliada a geração de chorume pela disposição de 

resíduos no solo, bem como a manutenção dos equipamentos poderão vir a contaminar o solo, 

não só como forma de fonte pontual de poluição, como também local devido ao fluxo das 

águas subterrâneas na área do empreendimento. 

 
 

 

 
ÁGUA - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 
ÁGUA – POLUIÇÃO POR EFLUENTES LÍQUIDOS OU RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

O chorume gerado na disposição do lixo apresenta um alto grau de 
substâncias contaminastes podendo causar a poluição dos corpos 
receptores. 

FASE DE 
OPERAÇÃO Possibilidade de contaminação do lençol freático 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Possibilidade de contaminação do solo e do aqüífero por produtos 
químicos e resíduos 

FASE DE 
OPERAÇÃO Recirculação de efluente tratado da estação de tratamento do chorume 

FASE DE 
DESATIVAÇÃO 

Risco de alteração na qualidade ambiental dos solos naturais e das águas 
subterrâneas por líquidos percolados 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Risco de contaminação da água por meio de fluidos provenientes dos 
veículos e equipamentos 

FASE DE 
OPERAÇÃO Risco de contaminação das águas subterrâneas 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Risco de contaminação das águas superficiais (Ribeirão dos Apertados) 
por despejo de chorume acidental 

FASE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Riscos de alteração na qualidade ambiental das águas superficiais 

FASE DE 
DESATIVAÇÃO 

Riscos de ocorrências de instabilização de talude com contaminação de 
águas superficiais 
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Águas superficiais  

 

Quanto à qualidade da água, existe a possibilidade de contaminação das águas superficiais, 

pelo escoamento do chorume que será gerado através de despejo dos resíduos sólidos sobre o 

solo da área destinada ao aterro, apesar do projeto do aterro não prever o lançamento dos 

efluentes provenientes das lagoas de captação do chorume no corpo hídrico. 

 

O lançamento de efluentes provenientes das lagoas de captação do chorume poderá, na 

ausência de um tratamento e de um controle adequado, causar a contaminação das águas do 

Ribeirão dos Apertados. Como os cursos d’água do ribeirão deságuam a montante do ponto de 

captação de água da Sanepar, localizado no Rio Tibagi, toda a área que envolve a sua bacia, é 

de elevada criticidade para efeito de lançamento de efluentes, o que exige alto nível de 

controle para um eficaz tratamento e monitoramento dos líquidos percolados. 

 

Como forma de mitigação, o sistema de tratamento de líquidos percolados adotado será por 

sistema de lagoas de tratamento com recirculação do chorume nas pilhas de resíduos. A 

garantia da qualidade da água dos efluentes dependerá do tipo de tratamento de lagoa a ser 

implantado, que deve ser minuciosamente detalhado por técnicos responsáveis no projeto de 

implantação do aterro. Este projeto deverá incluir detalhadamente descrições sobre o sistema 

de drenagem dos percolados, sua forma de tratamento e monitoramento. 

 

Os efluentes deverão receber um tratamento adequado para o controle dos parâmetros 

ambientais definidores de qualidade de água, de forma a que não sejam atingidos os limites 

estabelecidos pela legislação reguladora e possam ser recirculados.  

 

Águas subterrâneas 

 

Um dos impactos negativos mais relevantes associados a aterros é o risco de contaminação de 

solos e águas subterrâneas pela percolação de líquidos oriundos do aterro. A contaminação 

pode ocorrer pela infiltração de percolados no solo, por problemas relacionados a emendas 

das mantas utilizadas para a impermeabilização na base do aterro, pelas caixas de passagem e 

drenos. A má operação do aterro, com cobertura deficiente das células e eventuais 

vazamentos em tubulações, canaletas e demais dispositivos de drenagem, também podem 
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contribuir para a infiltração de percolados no solo e contaminação das águas subterrâneas. 

Outro aspecto que torna mais vulnerável um aqüífero é sua baixa profundidade aliada a um 

solo com alta permeabilidade.  

 

Em todas as fases do empreendimento há a possibilidade de contaminação do aqüífero 

freático a partir do escoamento do chorume, gerado pelo lançamento dos resíduos sólidos. 

Na implantação, o fator que mais contribuirá para o desequilíbrio da situação atual do 

ambiente hidrogeológico será a terraplanagem da área que servirá de substrato as obras civis 

a serem instaladas. 

 

A terraplanagem criará novas condições na área e, o que antes permanecia interagindo com a 

superfície estará, após a obra, coberta por uma capa argilosa, provavelmente compacta e 

pouco permeável, reforçada por geomembranas sintéticas. 

 

A impermeabilização de uma extensão razoável fará com que, de maneira bastante 

localizada, ocorra um aprofundamento do nível superior do lençol freático e, ocasionalmente, 

um possível recalque diferencial do solo nas áreas mais vulneráveis. 

 

Com relação à água subterrânea, os impactos mais significativos serão resultantes da 

qualidade da água superficial hoje presentes na região, uma vez que existe uma natural 

integração entre ambas, quando considerado o ciclo hidrológico. 

 

A amplitude dos efeitos esperados será local, porém seu efeito será longo, visto que, ao 

cessar a ação impactante, resíduos poderão ser encontrados por muito tempo no local. De 

qualquer maneira estima-se que uma potencial contaminação do nível freático seja 

parcialmente reversível. 

 

Para evitar este risco de contaminação, além de um possível rebaixamento do nível saturado, 

a base do aterro deverá ser cuidadosamente preparada com um sistema de impermeabilização 

natural ou artificial, a massa de resíduos deverá sofrer impermeabilização superior, deverão 

ser projetados sistemas de drenagem de líquidos percolados, de águas pluviais provisórios e 

definitivos e, acima de tudo, um sistema de tratamento de efluentes com capacidade de 

depuração dos líquidos percolados com controle eficiente de acordo com a classe de uso do 

corpo receptor. Caso ocorra algum acidente os parâmetros estariam dentro da conformidade 
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ambiental do corpo receptor. 

 

Este impacto é possível, adverso e significativo iniciando na fase de implantação e 

permanecendo durante o empreendimento. A área de abrangência é regional, permanente, 

irreversível com somente possibilidade de medida compensatória. 

 

 

 

 

13.3.1.2 MEIO BIÓTICO 

 

 

 
FAUNA - ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA FAUNA 
 

 

FASE DE 

INSTALAÇÃO 

A área proposta para o Aterro está desprovida de vegetação natural. 
Não haverá necessidade de supressão da vegetação e principalmente 
intervenções em APP 

FASE DE 

INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 

Não haverá a necessidade de Supressão de espécies da flora herbácea 
para instalação e operação do aterro 

 

Á área escolhida para implantação do aterro é essencialmente agrícola e não possui 

fragmentos florestais nas áreas de implantação do projeto. Portanto, não haverá necessidade 

de supressão arbórea e principalmente intervenções em APP. 
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FAUNA - AFUGENTAMENTO DA FAUNA 
FAUNA - DESTRUIÇÃO DE HABITATS 
 
 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Afugentamento da fauna pela emissão de ruídos 

FASE DE 
INSTALAÇÃO 

Destruição de habitats e afugentamento da fauna com os serviços de 
movimentação de terra e emissão de ruídos 

 

Durante as obras de terraplanagem para o local de deposição dos resíduos e a construção das 

lagoas de decantação, haverá um aumento de emissão de ruídos provocados pela utilização de 

máquinas, caminhões e outros equipamentos necessários durante a construção. Quanto a este 

impacto é difícil determinar quais serão os efeitos sobre a fauna podendo ocorrer o abandono 

do local por determinadas espécies, principalmente aquelas que freqüentam a borda dos 

fragmentos florestais, elevando o nível de estresse e conseqüentemente provocando 

mudanças de comportamento. Espécies de aves que utilizam a vocalização para a demarcação 

de território corte e reconhecimento poderão ser diretamente atingidas.  

 

Deverá ocorrer intensa movimentação de veículos pesados e de pessoas durante a fase de 

instalação da infraestrutura do aterro. Esta atividade deverá ter efeitos negativos sobre a 

avifauna que habita o local. A circulação de veículos pesados, especialmente por vias não 

pavimentadas, irá alterar o microclima local, devido à suspensão de poeira e à emissão de 

gases de escapamento dos veículos. Soma-se a estes impactos o ruído gerado e o risco de 

atropelamentos. Além dos impactos supracitados, nesta fase também irá ocorrer perda direta 

de habitats pois parte dos habitats que compõe a paisagem atual será transformada em vias 

de acesso e edificações.  

 

As diferentes atividades a serem desenvolvidas para a implantação do aterro com a presença 

de pessoas e maquinário poderão interferir em sítios de interesse para a reprodução, 

forrageamento e abrigo da fauna, principalmente nas áreas que abrangem as várzeas e a mata 

ciliar do ribeirão dos Apertados. 
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FAUNA - APARECIMENTO DE VETORES 
FAUNA - DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO 
 
 

FASE DE 

OPERAÇÃO 
Atração e aumento da fauna sinantrópica1 em função do acúmulo de lixo 
orgânico 

FASE DE 

OPERAÇÃO 
Possibilidade de gerar ambiente propício à proliferação de vetores de 
doenças. 

FASE DE 

OPERAÇÃO Surgimento de possíveis vetores de doenças 

 

Apesar dos cuidados em relação ao acondicionamento do resíduo conforme os padrões 

exigidos em um aterro, a exposição deste por um período de tempo até ser coberto de terra, 

acaba atraindo algumas espécies de animais que buscam restos de alimentos. A espécie que 

mais se beneficia desta situação é o urubu-de-cabeça-negra Coragyps atratus, que acaba 

tendo um aumento significativo da sua população. Outras espécies atraídas são o urubu-de-

cabeça-vermelha Cathartes aura, o carcará Polyborus plancus e pequenos mamíferos como 

ratos domésticos. Tatus também podem interagir com o aterro, sendo importante seu manejo 

adequado devido à possibilidade de perfuração da camada impermeabilizante. 

 

 
 
 
FAUNA - ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA FAUNA 
 
 

FASE DE 
DESATIVAÇÃO 

Diminuição dos níveis de ruído. Possibilidade de ocupação por novas 
espécies 

 

Na fase de desativação, após a vida útil do aterro, restarão apenas alguns potenciais 

poluidores do recurso hídrico e do solo, deixados pelos líquidos percolados e gases liberados. 

                                                 
1 Fauna Sinantrópica é aquela constituída de animais que se adaptaram a viver junto ao homem, a despeito da vontade deste. 
Destaca-se, entre os animais sinantrópicos, aqueles que podem transmitir doenças, causar agravos à saúde do homem ou de 
outros animais, e que estão presentes na nossa cidade, tais como:abelha, aranha, barata,besouros, carrapato, cupins, escorpião, 
formiga, lacraia, morcego, mosca, mosquito, pomba, pulga, rato, taturana, vespas, cobras, outros animais peçonhentos e insetos. 
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Após esta fase, deverão ocorrer as medidas voltadas à reintegração da área ao espaço 

regional. Estas medidas contarão com o recobrimento final e recomposição paisagista, 

devendo a área ser continuamente monitorada pelo empreendedor.  

 

Nesta fase as movimentações de maquinários e pessoas serão minimizadas e 

consequentemente haverá diminuição de ruídos na área diretamente afetada. Com esta 

mudança na atividade local do aterro haverá a possibilidade do retorno de algumas espécies 

de aves e mamíferos que tenham sido afetadas pelo ruído. 

 

 

 

 
FLORA – PERDA DA COBERTURA VEGETAL NATIVA 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO 

Poderá ocorrer deposição de material sobre áreas de recuperação 
espontânea da vegetação, provocando reversão dos processos naturais 
de sucessão vegetal 

 

Durante as obras de terraplanagem poderá ocorrer deposição de material sobre áreas de 

recuperação espontânea da vegetação, provocando reversão dos processos naturais de 

sucessão vegetal. É necessário para minimizar este impacto que seja orientado os funcionários 

e empreiteiras responsáveis pelos serviços de terraplanagem, para que evitem a deposição de 

terra sobre áreas com vegetação natural, principalmente nos locais próximos a APP. 

 

 

 

 
FAUNA - ATROPELAMENTO DE ANIMAIS 
 
 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Possibilidade de atropelamento de animais com intensificação do 
trânsito em vias de acesso. 
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FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Risco de atropelamento da fauna 

 

O aumento do movimento de veículos nas vias de acesso e de máquinas e caminhões no local 

da obra poderão ocasionar o atropelamento de animais, especialmente com relação a 

mamíferos de locomoção terrestre ou então de aves que realizam vôos de baixa altura. 

 

 

 

 
FAUNA - DESTRUIÇÃO DE HABITATS 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO Supressão de habitats 

 

Este impacto está ligado às operações que visem às escavações e movimentação de solo, 

durante o processo de terraplanagem dos locais designados para o acondicionamento do lixo, 

construção de lagoas de tratamento, sistema de abastecimento de água do aterro e outras 

obras necessárias. Embora a área a ser utilizada já se encontre bastante alterada, sendo 

atualmente utilizada para a agricultura, plantação de soja e milho, um determinado número 

de espécies encontra neste local um ambiente propício para sua sobrevivência, apresentando 

um alto grau de sinantropia. A ocupação desta área pelo empreendimento em questão 

afugentará estas espécies. No entanto, este impacto será de pequena magnitude, tendo em 

vista que estas espécies poderão ocupar outras áreas com características ambientais 

semelhantes na região. 

 

Este impacto será inevitável e atenuável pelo fato de que ao longo do tempo o aterro será 

coberto com terra e vegetação rasteira de pequeno porte, o que de certa forma poderá 

condicionar a recolonização da área pelas espécies afugentadas, sem, no entanto ter-se 

conhecimento dos efeitos que poderão ser causados sobre as mesmas. 
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FAUNA – ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Possível alteração na composição específica da ictiofauna local e 
regional 

 

Dos possíveis impactos gerados pelo empreendimento, pode-se destacar a alteração na 

composição específica da ictiofauna local e regional. A alteração na composição da 

comunidade de peixes pode ser decorrente das mudanças na qualidade da água e/ou 

alterações nos componentes físicos, tanto no leito do riacho quanto na paisagem do entorno. 

Segundo Margalef (1963), ambientes com fortes flutuações ambientais permanecem em um 

estado de baixa maturidade, no qual espécies com maior taxa potencial de crescimento 

tornam-se dominantes, reduzindo a diversidade e dificultando um eficiente mecanismo de 

homeostase ecossistêmica. Tendências de baixa riqueza específica, com elevada 

representatividade numérica de poucas espécies em riachos de pequeno porte estão 

relacionados a atividades de desmatamento, que reduzem as fontes alóctones de alimento 

importadas da vegetação marginal (CUNICO et al., 2006; LOWE-MACCONNELL, 1999). 

 

Segundo Weinstein & Birk (1989) os autores, as alterações observadas na estrutura do 

ecossistema normalmente têm início em perturbações no indivíduo, traduzidas pela perda de 

biomassa devido à destruição física, ou se menos grave, pelo estresse fisiológico que poderá 

resultar em danos metabólicos ou perda de alguma função necessária ao crescimento e/ou 

manutenção do organismo. Alteração no metabolismo dos indivíduos tende a danos 

acumulativos onde afetará a população e por conseqüência a comunidade de peixes. 

 

A Figura A abaixo apresenta o diagrama elaborado por Weinstein & Birk (1989) que indica os 

caminhos das perturbações físicas e químicas que podem levar a alterações no ecossistema. 

Embora os autores façam referência aos ecossistemas terrestres, o diagrama pode ser 

considerado para outros ambientes. Segundo os autores, as alterações observadas na estrutura 

do ecossistema normalmente têm início em perturbações no indivíduo, traduzidas pela perda 

de biomassa devido à destruição física, ou se menos grave, pelo estresse fisiológico que 

poderá resultar em danos metabólicos ou perda de alguma função necessária ao crescimento 

e/ou manutenção do organismo. Alteração no metabolismo dos indivíduos tende a danos 
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acumulativos onde afetará a população e por conseqüência a comunidade de peixes. 

 

 
FIGURA A. Caminhos das perturbações físicas e químicas. Os caminhos e os componentes dentro da 
caixa maior representam os efeitos das perturbações naturais severas e os vários tipos de perturbações 
químicas nos organismos e os caminhos pelos quais esses efeitos alcançam o nível ecossistema. 
Fonte: WEINSTEIN & BIRK, 1989. 
 

Em relação à possibilidade da não implantação do empreendimento, pode-se avaliar que a 

área encontra-se em uma região com fortes impactos antrópicos, tanto de origem agrícola 

quanto de origem urbana. 

 

A identificação e a avaliação dos impactos ambientais indiretos previstos pela da implantação 

do empreendimento sobre a ictiofauna sugerem uma necessidade do empreendimento 

implantar medidas destinadas à redução dos impactos negativos, bem como ao incentivo de 

medidas positivas.  
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FLORA – DIMINUIÇÃO DA ABUNDÂNCIA DAS ESPÉCIES 
 

 

FASE DE 
INSTALAÇÃO Diminuição da abundância de espécies. 

 

Para implantação do aterro será necessária a remoção da cobertura vegetal existente na sua 

camada superficial do solo e das camadas inferiores. No caso da área do aterro essa cobertura 

vegetal é atualmente constituída predominantemente por cultura anuais como trigo e algumas 

espécies de gramíneas e herbáceas invasoras como: Capim-braquiária (Brachiaria decumbens), 

grama-mato-grosso (Paspalum notatum) e grama-estrela (Cynodon plectostachyus) que são 

herbáceas perenes de porte rasteiro com características de rápido crescimento e forração do 

solo. Embora a cobertura atual não seja constituída por formações florestais, ou seja, 

espécies arbustivas e arbóreas nativas, mas por culturas anuais e espécies herbáceas invasoras 

e que não constitui vegetação original, esta ação levará a diminuição da abundância de 

espécies locais. Estas espécies locais desempenham importante papel no controle de 

processos erosivos à medida que recobrem o solo da área e reduzem a ocorrência destes 

processos. Estes processos erosivos são provocados pelo impacto direto das gotas de chuva 

sobre o solo desnudo e o conseqüente escorrimento superficial das águas pluviais sobre este 

solo que terá como conseqüência o assoreamento dos corpos de água e o aumento da 

turbidez. 

 

 
 
 
FLORA – MUDANÇA DE PAISAGEM 
FLORA – AUMENTO DA OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES NATIVAS  
FLORA – AUMENTO DA VARIABILIDADE GENÉTICA 
FLORA – AUMENTO DA BIODIVERSIDADE VEGETAL 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO Mudança de Paisagem (ambiente) 

FASE DE 
OPERAÇÃO Mudança de paisagem (ambiente) 
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FASE DE 
OPERAÇÃO  Aumento da ocorrência de espécies nativas e da variabilidade genética 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

 
Aumento na biodiversidade vegetal  
 

 

Durante a implantação do aterro a vegetação local será suprimida, mesmo esta sendo 

composta em sua maioria por culturas (trigo) e espécies de gramíneas e herbáceas invasoras e 

não por formações florestais, ou seja, espécies arbustivas e arbóreas nativas, esta ação 

causará uma alteração na paisagem (relevo) local.  

 

A implantação uma cobertura vegetal rasteira de caráter provisório que propicie um rápido 

recobrimento da camada superficial de solo e a recuperação das Áreas de Preservação 

Permanente (APP´s) existente no empreendimento, com o intuito de aumentar a porosidade 

do solo evitando assim o escoamento superficial da águas pluviais e processos erosivos, além 

da implantação de uma cerca viva ou cortina vegetal nas áreas perimetrais ou no entorno do 

aterro é fundamental com a finalidade de isolamento da área, acarretará em um aumento da 

biodiversidade vegetal local com maior povoamento de espécies e atração da fauna . 

 

Durante a fase de operação, será implantada uma cobertura vegetal de espécies gramíneas 

rústicas para um rápido recobrimento da camada superficial de solo disposto sobre as células 

já preenchidas nas etapas iniciais. Esta ação objetiva proteger o solo contra a erosão e atuar 

na formação de húmus, colaborando assim para a manutenção de sua fertilidade e o 

recobrimento definitivo da área prevista para as etapas finais. O plantio de mudas de árvores 

nativas da região na fase de desativação do aterro pretende que o local constitua uma área de 

floresta nativa para a preservação de espécies da flora, e conseqüentemente, uma área que 

servirá de abrigo e fonte de alimento para fauna, proporcionando desta forma uma mudança 

de paisagem do ambiente.  
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FLORA – PERDA DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO Perda da diversidade biológica 

 

A remoção da cobertura vegetal na área de implantação do aterro acarretará em uma 

provável diminuição de espécies no local; embora esta ação aconteça pontualmente, ou seja, 

somente nesta fase e esta formação vegetal não seja composta por espécies arbóreas e 

arbustivas; este fato implicara na perda da diversidade biológica no local. 

 
 

 
 
FLORA – PREJUÍZO DE OUTROS ANIMAIS AQUÁTICOS 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO Prejuízo de outros animais aquáticos 

 

A remoção da cobertura vegetal na área de implantação do aterro levará a diminuição de 

espécies gramíneas e herbáceas rasteiras que desempenham importante papel no controle de 

processos erosivos à medida que recobrem o solo da área e reduzem a ocorrência destes 

processos. Estes processos erosivos são provocados pelo impacto direto das gotas de chuva 

sobre o solo desnudo e o conseqüente escorrimento superficial das águas pluviais sobre este 

solo que terá como conseqüência o assoreamento dos corpos de água e o aumento de sua 

turbidez que acarretará em prejuízos de outros animais aquáticos. 
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13.3.1.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

 
ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS – ALTERAÇÕES DAS CONDIÇÕES DA QUALIDADE DE VIDA 
SAÚDE PÚBLICA – POTENCIALIDADE DE ACIDENTES COM A POPULAÇÃO LOCAL E 
TEMPORÁRIA 
 

 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Acidentes de trabalho no local 

 

Os riscos sanitários devem receber atenção e cuidados especiais na área do aterro, tanto no 

que se refere à saúde ocupacional quanto à saúde pública. No que se refere à saúde 

ocupacional, cuidados especiais com o manejo de resíduos infectantes e perfuro-cortantes 

deverão ser tomados, com treinamento permanente quanto às operações diárias de prevenção 

de riscos e rotinas de ação em caso de acidentes. A saúde dos trabalhadores deverá ser 

monitorada ao menos uma vez por ano, e o uso de equipamentos de proteção deverá ser 

obrigatório. 

 

Na implantação e na operação do aterro, as maiores atenções deverão estar voltadas para os 

riscos à saúde pública, especialmente no que se refere aos contatos com contaminantes por 

vias diretas (aéreas e hídricas), e indiretas (vetores de doenças). 

 

Sugere-se uma ação em conjunto com órgãos de saúde para combater vetores de doenças, 

como por exemplo, o mosquito da dengue (Aedis Egiptys), ratos (lepstospirose), moscas, 

baratas, etc.  
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INFRA ESTRUTURA REGIONAL – ALTERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Alterações nas condições das vias de acesso ao empreendimento 

 

As obras de construção civil e posteriormente a operação do empreendimento deverão 

ocasionar uma intensificação do tráfego de veículos, especialmente de caminhões que 

transportarão o material necessário para a execução do projeto e para destinação final do 

resíduo. 

 

A implantação e operação do empreendimento ocasionará um maior fluxo de caminhões 

pesados que poderá deteriorar as condições das vias de acesso ao aterro. 

 

Para que se atenue o impacto da maior circulação de veículos e assim deteriore as vias de 

acesso deverá ocorrer manutenção em caráter mais sistemático destas vias de acesso ao 

empreendimento, garantindo a sua trafegabilidade. A seguir, serão apresentadas algumas 

ações: 

 

 Gestionar junto ao poder público a manutenção da pavimentação das vias mais 

utilizadas; 

 Inserção no Programa de Educação Ambiental de uma discussão a respeito de como 

utilizar as vias públicas de forma a reduzir o comprometimento do seu estado geral; 

 Implantação de sistema de sinalização adequada, indicando principalmente o tráfego de 

veículos pesados e a saída deste tipo de veículo da área do aterro; 

 Cobertura adequada das cargas transportadas, tais como terra, materiais de construção 

e resíduos; 

 Evitar o estacionamento de caminhões, tratores e outros veículos nas vias de acesso, nas 

proximidades do aterro; 

 Utilização de bandeiras de sinalização e outros dispositivos de controle do fluxo do 

tráfego, como elementos de alerta complementar; 

 Implantação de dispositivos de segurança em veículos de serviço que necessitarem 

trafegar em velocidade reduzida ou permanecerem estacionados no leito viário, mesmo 

que por espaços de tempo reduzidos; 
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 Inserção de dispositivos de segurança individual como coletes, vestimentas e faixas de 

cores fosforescentes ou refletivas, para melhorar as condições de segurança das pessoas 

que irão exercer suas atividades na via de acesso ao aterro, principalmente na sua área 

frontal em que há um estreitamento da pista; 

 Substituição ou reposição da sinalização, imediatamente, em caso de extravio, 

danificação ou insuficiência; 

 Regulamentar e controlar a velocidade de operação dos equipamentos e veículos de 

obras; 

 Determinar à aspersão de água e/ou a remoção da lama, no caso da formação de nuvens 

de poeira e de áreas enlameadas. 

 
 
 
INFRAESTRUTURA REGIONAL – ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
 

FASE DE 
OPERAÇÃO 

Aumento da disponibilidade energética para projetos de 
desenvolvimento na região 

 

O gás metano, principal componente do biogás, é hoje explorado como fonte energética, 

considerando o crescente número de equipamentos que se utilizam desse gás para seu 

desenvolvimento. 

De primeira instância, tem-se a proposta de se utilizar o gás para a geração de energia 

elétrica para a manutenção das estruturas administrativas do aterro, com ampliação futura 

como combustível para os maquinários de operação do aterro. Com a utilização desta energia 

pelo Aterro ocorrerá disponibilidade energética para outros projetos de desenvolvimento na 

região. 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS – ALTERAÇÃO DE ÁREAS E ATIVIDADE AGRÍCOLA 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO Possibilidade de desvalorização imobiliária da área do entorno 

FASE DE 
DESATIVAÇÃO Continuidade do processo de desvalorização 

 

Com a descaracterização da área e desvalorização dos imóveis, poderá ocorrer um processo 

de industrialização da região, já que os baixos preços dos imóveis poderão atrair indústrias. 

 

Além disso, há tendência de formação de áreas residenciais, principalmente entre a rodovia e 

o local do empreendimento, pois, com a desvalorização de imóveis, os futuros trabalhadores 

poderão adquirir áreas e construir casas para residirem nas imediações de seu trabalho. 

 

Quanto a vegetação nativa, a perda de formações arbóreas não seria um fator a ser aqui 

considerado, uma vez que a área se encontra totalmente descaracterizada e desarborizada, 

sendo apenas destinada para o plantio agrícola e a atividade pecuária. 

 
 

 

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS – ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO Descaracterização Cênica 

 

A construção de um aterro certamente descaracteriza a área onde se localiza. Tanto na fase 

de implantação como de operação, se intensificará o fluxo de veículos na região. Isto 

descaracterizará um dos fatores atrativos da localidade, comuns em áreas rurais ou chácaras, 

que é o sossego e a tranqüilidade. Some-se a isto o aumento do nível de ruídos, o possível 

mau cheiro (na fase de operação) e a descaracterização cênica, isto é, a transformação do 

cenário local, pois deixará, em boa medida, de ter aspecto bucólico. 
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Tradicionalmente, como medidas mitigatórias para projetos deste tipo é feito um programa 

de controle de ruídos e implantação de cortina vegetal no entorno. 

 

 

 

 
ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS – ALTERAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO Expectativas, dúvidas e mobilização política dos moradores 

 

A divulgação da construção de um empreendimento com este perfil gera expectativas diversas 

na população de uma localidade, principalmente para os residentes na AID e AII. Pode-se 

ressaltar algumas expectativas mais comuns para empreendimentos deste tipo: 

 

 A confusão que se faz entre aterro/CTR e “lixão” a céu aberto. Desta forma, os residentes 

temem o risco de doenças, o mau cheiro, o aumento do fluxo de pessoas (catadores), a 

proliferação de animais transmissores de doenças, a descaracterização da região e a 

contaminação de rios e fontes de abastecimento d’água.  

 

 Além disso, muitos proprietários pensam em vender a propriedade devido à 

desvalorização dos imóveis e descaracterização local. 

 

De início, a maior expectativa refere-se a informações gerais, se o empreendimento de fato 

vai ocorrer, assim como, quais propriedades seriam atingidas ou ficariam próximas ao local. 

Em um segundo momento, na certeza do empreendimento, as maiores dúvidas da população 

dizem respeito a se poderão manter seus estilos de vida, ou mesmo suas atividades 

econômicas nas proximidades do aterro. Há muita desconfiança em relação ao risco de 

contaminação de fontes d’água e ao mau cheiro. 

 

Em relação aos funcionários residentes nas propriedades da AID há expectativas em relação a 

seu futuro, pois, se os proprietários venderem suas áreas, seus empregos não estarão 

assegurados. Por outro lado, mesmo que isto não ocorra e permaneçam na área, não desejam 
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residir nas proximidades do aterro. 

 

Há, ainda, expectativas positivas, no sentido de que o empreendimento irá gerar empregos, 

podendo resolver dificuldades econômicas através da oferta de renda, possibilitando 

estabilidade a uma parte da população. 

 

A implementação de projetos de grande ou médio porte sempre estimula a população local no 

sentido da mobilização política para discussão do empreendimento, através da criação de 

instituições representativas, ou então, pelo engajamento de agremiações já constituídas, 

como sindicatos, associações comunitárias, organizações não-governamentais, Ministério 

Público e Poder Público local. 

 

Este movimento societário característico dessas situações ocorre devido à expectativa com 

relação ao empreendimento, não só quanto aos possíveis impactos, como também à oferta de 

emprego, à inserção do empreendimento no meio ambiente, economia do município e no 

modo de vida da população local. Esta mobilização é um fator positivo, uma vez que 

intensifica a discussão sobre o município, sua qualidade de vida e o manejo e utilização dos 

recursos naturais existentes no território, consistindo em momentos de organização 

comunitária que certamente contribuem para o fortalecimento da comunidade local, através 

do reconhecimento das diferenças e enriquecimento do conhecimento da realidade municipal 

e regional por parte da população envolvida. 

 
 

 

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS – ALTERAÇÃO DA TAXA DE EMPREGO INDUSTRIAL  
 
 

FASE DE 
DESATIVAÇÃO Extinção de postos de emprego 

 
Durante a desativação da CTR haverá uma diminuição na mão de obra contratada com a 

extinção de alguns postos de trabalho. 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS – ALTERAÇÃO DA TAXA DE EMPREGO INDUSTRIAL 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Geração de empregos 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Geração de renda 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 

Dinamização de setores econômicos direta e indiretamente ligados ao 
empreendimento com a contratação de trabalhadores residentes na 
região 

 

A construção e operação do aterro representarão uma dinamização na oferta de empregos na 

região do empreendimento, de forma temporária ou permanente. Embora uma área 

agricultável seja eliminada, de forma geral, o número de empregos gerados pela construção 

e, principalmente, operação do aterro é bem maior que o de empregos ou trabalho avulso 

necessários naquela área agrícola. Pode-se dividir o projeto em fases: fase de implantação e 

fase de operação. 

 

Fase de implantação: trata-se da fase de construção do empreendimento, quando haverá 

obras de construção civil e preparação do terreno. Nesta fase, a oferta de vagas não será 

grande, pois a empresa fornecedora do serviço se responsabilizará por sua execução. Estima-

se que na etapa de implantação de um aterro dure cerca de 3 a 6 meses, gerando 

aproximadamente 20 vagas diretamente relacionadas ao empreendimento, e outros indiretos, 

relacionados principalmente ao ramo da engenharia civil e manutenção mecânica.  

 

Fase de Operação: Na fase de operação os empregos serão permanentes. Dependendo da 

opção por determinado tipo de aterro pode haver maior ou menor oferta de vagas, 

principalmente se houver processo de seleção de material reciclável.  

Aterro contendo processo de triagem: mais 30 vagas.  

Possibilidade máxima, com projetos associados: 200 vagas de empregos permanentes. 

Com a instalação e operação do aterro pretende-se garantir e até mesmo ampliar o número 

de empregos, dando prioridade a utilização de mão de obra local, numa região extremamente 

carente de oferta de empregos. 

 



 

 

 
44 

 

Entre as principais medidas potencializadoras pode-se citar: 

 

 Privilegiar a contratação da mão de obra residente no entorno, principalmente no Distrito 

de Maravilha. A contratação de trabalhadores desta comunidade pode contribuir para a 

melhoria da sua qualidade de vida. 

 

 Priorizar compras e contratação de serviços de terceiros do próprio município de forma a 

dinamizar a economia local, tanto para as atividades de execução de obras quanto de 

operação do aterro. Ao tornar necessária a realização de compras de materiais diversos 

para a operação do aterro, assim como contratação de terceiros para execução de 

serviços como jardinagem, manutenção de máquinas, locação de equipamentos, entre 

outros, o empreendimento pode contribuir para dinamizar a economia local dando 

prioridade à contratação de empresas sediadas no município de Londrina. Serão novos 

empregos gerados, aumento da renda em circulação, além de maior arrecadação por 

parte do poder público local. 

 

Poderá ainda ocorrer atração de empresas para a região pela ausência de ônus do transporte 

para disporem seus resíduos em locais distantes, impulsionando, desta forma, a economia e 

gerando empregos e riquezas para a população e aos municípios adjacentes. 

 
 

 

 
ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS – ALTERAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 

Melhoria da qualidade de vida e do sistema de disposição com a 
destinação correta dos resíduos sólidos 

 
Com a disposição adequada de resíduos Classe I, IIA e IIB pelas indústrias existentes na região 

haverá uma melhoria na qualidade de vida e dos recursos naturais da região.  
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PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E PAISAGÍSTICO – DESAPARECIMENTO 
DE SÍTIOS COM VALOR ARQUEOLÓGICO E PAISAGÍSTICO 
 
 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Risco de descaracterização de vestígios culturais não detectados na fase 
de diagnóstico arqueológico 

 

Neste estudo Prévio foi realizado Levantamento Arqueológico, no entanto, para a instalação e 

operação da CTR, o empreendedor não deverá executar nenhuma obra de engenharia antes da 

contratação de profissional de Arqueologia e apresentação de projeto de pesquisa 

arqueológica para minimizar o risco de descaracterização da área com potencial para 

descoberta de vestígios ou sítios arqueológicos. 

 

 

 

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS – ALTERAÇÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 
 

 

FASE DE 
INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO 
Aumento da arrecadação 

 
A operação do aterro sanitário ensejará a geração de impostos, tanto a nível municipal quanto 

federal. O empreendimento atualmente em funcionamento gerará ISSQN, que se constitui em 

importante fonte de receita própria para os municípios. Ao mesmo tempo, é responsável pela 

arrecadação de impostos federais, como ISS, PIS, COFINS, CSLL. Como são impostos que de um 

modo geral estão associados ao valor do produto gerado, à medida que se propõe a expansão 

dos serviços prestados, haverá aumento do imposto arrecadado. 

 

Como já comentado anteriormente na fase de instalação, a priorização de compras e 

contratação de serviços no próprio município podem dinamizar a economia local. 
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13.4 Matriz de Impactos 

 

A avaliação dos possíveis impactos decorrentes da FASE DE INSTALAÇÃO, FASE 

DE OPERAÇÃO, DESATIVAÇÃO E USO ATUAL DA ÁREA a ser implantado o empreendimento foi 

sintetizada sob a forma de uma tabela seguindo as diretrizes da Matriz de Impactos Ambientais 

elaborada em conjunto pelo CREA-PR e IAP, instituída e aprovada conforme Portaria IAP Nº 

158/2009 com adaptações para o tipo e porte do empreendimento. Além de relacionar os 

impactos aos fatores ambientais é efetuada a avaliação de cada impacto de acordo com a 

metodologia explicada no Item 13.1, deste Capítulo, mais especificamente seguindo as 

classificações expostas nas Tabelas 13.1 e 13.2. A tipologia de empreendimento utilizada para 

definição da Matriz de Impactos Ambientais está descrita como SISTEMAS DE TRATAMENTO, 

PROCESSAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

As fases utilizadas na avaliação dos possíveis impactos através da utilização da 

ferramenta Matriz de Impactos estão descritas a seguir: 

 

INSTALAÇÃO: é o período compreendido entre o início dos trabalhos de limpeza 

da área, terraplenagem, infra-estruturas (canteiro de obras, construção de acessos 

temporários e setor administrativo), sistema de drenagem pluvial e cercamento da área; 

 

OPERAÇÃO: implantação do sistema de drenagem de gás, impermeabilização e 

drenagem de chorume é o período compreendido entre o início das atividades de recebimento 

dos resíduos até a sua paralisação, que compreende um período mínimo de 20 (vinte) anos de 

operação, onde ocorrerão ações intensas de tráfego de caminhões, receptação, pesagem e 

disposição de resíduos em células específicas e desativação das células; 

 

DESATIVAÇÃO DAS ATIVIDADES: período de monitoramento durante todo o 

tempo em que o chorume e o biogás apresentarem potencial poluidor, ou seja, até a 

estabilização da massa de resíduos. Compreende o período entre 10(dez) a 15(quinze) anos ou 

mais, até a desativação final do aterro, onde a área poderá ter outro uso e ocupação. 

 

USO ATUAL DA ÁREA: levantamento da situação atual da área essencialmente 

agrícola e os possíveis impactos existentes. 
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13.4.1 Matriz de Impactos – FASE DE INSTALAÇÃO 

 

 

 

GRUPO SUBGRUPO IMPACTO 

AVALIAÇÃO QUANTIFICAÇÃO 
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AR 

1. Alteração das condições de dispersão de 
poluentes n D R Im Te Lc Mi -2 2 -4 

2. Alteração da qualidade do ar N D R Me Pe Lc Mi -3 3 -9 
3. Geração de poluente atmosférico N D R Me Pe Lc Mi -3 3 -9 
4. Aumento dos índices de ruído N D R Im Te Lc Mi -3 2 -6 

ÁGUA 

5. Alteração da dinâmica do ambiente n I R Me Te Re In -2 1 -2 
6. Alteração da qualidade de água superficial n D R Im Te Re Mi -2 2 -4 
7. Aumento do assoreamento das águas 

superficiais n D R Im Te Re Mi -2 2 -4 

SOLO 

8. Erosão superficial n D R Im Te Lc Mi -1 2 -2 
9. Alteração da estrutura do solo N D Ir Me Te Lc Mi -3 2 -6 
10. Compactação do solo n D Ir Me Te Lc Mi -2 1 -2 
11. Erosão nas encostas n D R Me Te Lc Mi -2 2 -2 
12. Impermeabilização n D R Im Pe Lc Mi -1 1 -1 

 B I Ó FAUNA 13. Alteração da composição da fauna n D R Me Te Lc Mi -2 2 -4 
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14. Afugentamento da fauna N D Re Im Pe Lc Mi -3 3 -9 

15. Destruição de habitats N D IR Im Te Lc Mi -3 3 -9 

16. Atropelamento de animais N D IR Im Te Lc Mi -3 3 -9 

17. Alteração da composição da ictiofauna N I R Im Te Re Mi -3 3 -9 

FLORA 

18. Diminuição da abundância das espécies n D R Me Te Lc Mi -2 2 -4 
19. Perda da cobertura vegetal nativa n D R Im Pe Lc Mi -2 1 -2 
20. Mudança de paisagem (ambiente) n D R Me Te Lc Mi -2 1 -2 
21. Perda da diversidade biológica n D R Me Te Lc Mi -2 1 -2 
22. Redução da variabilidade genética n D R Me Te Lc Mi -2 1 -2 
23. Prejuízo de outros animais aquáticos N D R Me Te Lc Mi -3 -3 -6 

M
EI

O
 S

Ó
CI

O
 E

CO
N

O
M

IC
O

 

ASPECTOS SOCIAIS E 
CULTURAIS 

24. Alterações das condições da qualidade de vida n D R Im Te Re Mi -1 1 -1 
25. Alteração das relações sociais n I Ir Im Pe Re Mi -1 2 -2 

SAÚDE PÚBLICA 26. Potencialidade de acidentes com a população 
local e temporária n I R Im Te Re Mi -2 2 -4 

INFRA ESTRUTURA 
REGIONAL 27. Alteração do sistema viário N D R Im Te Re Mi -3 2 -6 

ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

28. Alteração de áreas e atividade agrícola n D Ir Im Pe Lc In -1 1 -1 
29. Alteração das atividades agrícolas n In Ir Im Pe Lc In -1 1 -1 
30. Alteração da taxa de emprego industrial P D R Im Te Lc In 4 4 16 
31. Alteração das finanças municipais P D R Im Te Lc In 4 3 12 

PATRIMÔNIO 
CULTURAL, 
HISTÓRICO, 
ARQUEOLÓGICO E 
PAISAGÍSTICO 

32. Desaparecimento de sítios com valor 
arqueológico e paisagístico In D R Me Te Lc Mi 0 0 0 

 



 

 

 
49 

 

13.4.1.1 Interpretação da Matriz de Avaliação – FASE DE INSTALAÇÃO 

 

A análise da matriz mostra um resultado com maiores impactos negativos do que 

positivos na FASE DE INSTALAÇÃO do empreendimento com relação aos meio físico (-51) e 

biótico (-58). No entanto, os impactos de maior magnitude têm, nesse empreendimento, 

importância baixa evidenciado pela análise quantitativa - produto da magnitude pela 

importância, que não atinge, em nenhum impacto, valor igual ou maior do que 50% do valor 

máximo de impacto que corresponderia a 25. 

 

Cabe ressaltar, ainda, que todos os impactos negativos, mesmo os de maior valor 

são passíveis de mitigação enquanto os impactos positivos podem ter seu efeito incrementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13.1. Avaliação quantitativa dos impactos na FASE DE INSTALAÇÃO do empreendimento. 
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Considerando-se o meio socioeconômico (+13), verifica-se que há mais equilíbrio 

entre impactos positivos, apesar de haver ocorrência de impactos negativos também. Os 

impactos positivos chegam a apresentar valor positivo próximo ao máximo (16). 

 

A somatória dos impactos sobre todos os meios, considerando os valores 

negativos e positivos é -96 (noventa e seis - negativo) mostrando que os impactos negativos 

sobrepõem-se aos impactos positivos. Os detalhamento dos valores encontrados para o meio 

físico, biótico e antrópico podem ser verificados na Tabela 13.3 a seguir e que apresenta o 

resumos dos resultados da Matriz de Impactos Ambientais. 

 

 

 

 



 

 

 
51 

 

13.4.2 Matriz de Impactos – FASE DE OPERAÇÃO 

 

GRUPO SUBGRUPO IMPACTO 

AVALIAÇÃO QUANTIFICAÇÃO 
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M
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 F

ÍS
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AR 

1. Alteração das condições de dispersão de poluentes n D R Im Te Lc Mi -1 3 -3 
2. Alteração da qualidade do ar N D R Me Pe Lc Mi -3 3 -9 
3. Geração de poluente atmosférico N D R Me Te Lc Mi -3 3 -9 
4. Aumento dos índices de ruído N D R Im Te Lc Mi -3 2 -6 

ÁGUA 

5. Alteração da dinâmica do ambiente n I R Me Te Re In -1 1 -1 
6. Alteração da qualidade de água superficial n D R Im Te Re Mi -2 1 -2 
7. Aumento do assoreamento das águas superficiais n D R Im Te Re Mi -1 1 -1 
8. Alteração da qualidade de água subterrânea n I R Lo Te Re Mi -1 4 -4 
9. Poluição por efluentes líquidos ou resíduos sólidos N D R Lo Te Re Mi -3 4 -12 

SOLO 

10. Erosão superficial n D R Im Te Lc Mi -1 1 -1 
11. Alteração do uso do solo N D Ir Me Te Lc Mi -3 2 -6 
12. Contaminação do solo (substâncias poluentes orgânicas e inorgânicas) N D Ir Me Pe Lc Mi -3 3 -9 
13. Alteração da fertilidade do solo n D R Me Te Lc Mi -1 1 -1 
14. Erosão nas encostas n D R Me Te Lc Mi -2 2 -2 
15. Impermeabilização n D R Im Te Lc Mi -1 1 -1 
16. Disposição de resíduos e efluentes n D R Im Te Lc Mi -1 3 -3 
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M
EI

O
 B

IÓ
TI

CO
 FAUNA 

17. Alteração da composição da fauna n D R Me Te Lc Mi -2 3 -6 

18. Afugentamento da fauna n D Lc Im Te Lc Mi -1 3 -3 

19. Destruição de habitats N D IR Im Te Lc Mi -1 3 -3 

20. Aparecimento de vetores n D R Me Te Lc Mi -2 2 -4 

21. Desequilíbrio ecológico n D Lc Im Te Lc Mi -2 2 -4 

22. Atropelamento de animais n D IR Im Te Lc Mi -1 2 -2 

23. Alteração da composição da ictiofauna n D R Me Te Lc Mi -2 2 -4 

FLORA 

24. Mudança de paisagem P D/I R Me Te Lc In 5 4 20 
25. Aumento da ocorrência de espécies nativas  P D R Me Te Lc In 5 5 25 
26. Aumento da variabilidade genética P D R Me Te Lc In 5 5 25 
27. Aumento da biodiversidade vegetal p D R Me Pe Lc In 2 4 8 

M
EI

O
 S

O
CI

O
EC

O
N

Ô
M

IC
O

 

ASPECTOS SOCIAIS E 
CULTURAIS 

28. Alterações das condições da qualidade de vida P D R Im Pe Re Mi 3 1 3 
29. Alteração das relações sociais n I Ir Im Pe Re Mi -1 2 -2 

SAÚDE PÚBLICA 30. Potencialidade de acidentes com a população local e temporária n I R Im Te Re Mi -2 2 -4 

INFRA ESTRUTURA 
REGIONAL 

31. Disponibilização de aterro habilitado para receber resíduos Classes I e 
II em apoio ao desenvolvimento local e regional P D R Im Pe Re Mi 5 5 25 

32. Alteração do sistema viário N D R Im Te Re Mi -3 4 -12 
33. Alteração do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica P D R Me Pe Lc In 5 5 25 

ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

34. Alteração da taxa de emprego industrial (Aumento) P D R Im Te Lc In 4 4 16 
35. Alteração das finanças municipais P D R Im Te Lc In 5 5 25 

PATRIMÔNIO 
CULTURAL, 
HISTÓRICO, 

ARQUEOLÓGICO E 
PAISAGÍSTICO 

36. Desaparecimento de sítios com valor arqueológico e paisagístico 
 In D R Me Te Lc Mi 0 0 0 
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13.4.2.1 Interpretação da Matriz de Avaliação - OPERAÇÃO 

 

A análise da matriz mostra maior impacto negativo do que positivo na FASE DE 

OPERAÇÃO do empreendimento com relação ao meio físico (-70). No meio biótico há uma 

maior incidência de impacto positivo (+52). Neste caso os impactos de maior magnitude têm, 

nesse empreendimento, para o meio biótico (+25) e meio socioeconômico (+25) importância 

alta evidenciado pela análise quantitativa - produto da magnitude pela importância, que 

atinge valor maior do que 50% do valor máximo de impacto que corresponderia a 25. 

 

Na fase de Operação do empreendimento também é possível notar que todos os 

impactos negativos, mesmo os de maior valor são passíveis de mitigação enquanto os impactos 

positivos podem ter seu efeito incrementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 13.2. Avaliação quantitativa dos impactos na FASE DE OPERAÇÃO do empreendimento. 
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Considerando o meio físico (-70), o meio biótico (+52) e o socioeconômico (+76) 

é possível notar que há um incremento positivo entre o somatório dos impactos positivos e 

negativos (+58). O meio socioeconômico chega a apresentar impactos positivos próximo ao 

máximo (25). 

 

A somatória dos impactos sobre todos os meios, considerando-se valores 

negativos e positivos é +58 (cinqüenta e oito - positivo) mostrando que os impactos positivos 

sobrepõem-se aos impactos negativos, definidos pela incidência de impactos positivos nos 

meios biológicos e socioeconômicos. 
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13.4.3 Matriz de Impactos – FASE DE DESATIVAÇÃO 

GRUPO SUBGRUPO IMPACTO 

AVALIAÇÃO QUANTIFICAÇÃO 

Si
gn
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ic

ân
ci

a 

Es
pa

ci
al
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Re
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Pr
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m
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ad
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ei
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ci
a 

M
ag
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tu

de
 x

 
Im

po
rt

ân
ci

a 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 AR 1. Geração de poluente atmosférico N D R Me Pe Lc Mi -4 3 -12 

SOLO 2. Erosão nas encostas n D R Me Te Lc Mi -2 2 -2 

ÁGUA 
3. Alteração da qualidade de água subterrânea n I R Lo Te Re Mi -2 4 -8 

4. Poluição por efluentes líquidos ou resíduos 
sólidos n D R Lo Te Re Mi -2 4 -8 

M
EI

O
 

BI
O

LÓ
G

IC
O

 

FAUNA 5. Alteração da composição da fauna P D R Im Pe Lc In 3 3 9 

M
EI

O
 

SO
CI

O
EC

O
N

Ô
M

IC
O

 

ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

6. Alteração de áreas e atividade agrícola n D Ir Im Pe Lc In -1 1 -1 

7. Alteração da taxa de emprego industrial 
(Diminuição) P D R Im Te Lc In 3 2 6 
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13.4.3.1 Interpretação da Matriz de Avaliação – FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

A análise da matriz mostra maior impacto negativo do que positivo na FASE DE 

DESATIVAÇÃO do empreendimento com relação ao meio físico (-30). Para meio biótico (+9) e 

para o meio socioeconômico (+5) há uma maior incidência de impacto positivo. Neste caso os 

impactos de maior magnitude têm, nesse empreendimento, para o meio biótico e meio 

socioeconômico importância alta evidenciado pela análise quantitativa - produto da 

magnitude pela importância. 

 

Na FASE DE DESATIVAÇÃO do empreendimento todos os impactos negativos, 

mesmo os de maior valor são passíveis de mitigação enquanto os impactos positivos podem ter 

seu efeito incrementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13.3. Avaliação quantitativa dos impactos na FASE DE DESATIVAÇÃO do empreendimento. 
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Considerando o meio biótico (+9) e o meio socioeconômico (+5) é possível notar 

não há equilíbrio entre impactos positivos e negativos. 

 

A somatória dos impactos sobre todos os meios, considerando-se valores 

negativos e positivos é -16 (dezesseis - negativo) mostrando que os impactos negativos 

sobrepõem-se aos impactos positivos, apesar da incidência de impactos positivos nos meios 

bióticos e socioeconômicos. 
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13.4.4 Matriz de Impactos – SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA 

 

GRUPO SUBGRUPO IMPACTO 

AVALIAÇÃO QUANTIFICAÇÃO 

Si
gn

if
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M
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 x

 
Im

po
rt

ân
ci

a 

M
EI

O
 F

ÍS
IC

O
 AR 1. Aumento dos índices de ruído n D R Im Te Lc Mi -1 1 -1 

ÁGUA 2. Alteração da qualidade de água superficial n I R Lo Te Re Mi -3 4 -12 

SOLO 
3. Erosão nas encostas n D R Me Te Lc Mi -2 3 -6 

4. Alteração da fertilidade do solo n D R Me Pe Lc Mi -1 2 -2 

M
EI

O
 

BI
O

LÓ
G

IC
O

 

FAUNA 

5. Aparecimento de espécies exóticas n D R Me Pe Lc Mi -2 2 -4 

6. Diminuição da Abundância de espécies N D R Me Te Lc Mi -2 2 -4 

M
EI

O
 

SO
CI

O
EC

O
N

Ô
-M

IC
O

 ATIVIDADES ECONÔMICAS 
7. Manutenção da atividade agrícola n In Ir Im Pe Lc In 3 3 9 

8. Manutenção da taxa de emprego rural p D R Im Pe Lc Mi 2 3 6 

PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, 
ARQUEOLÓGICO E PAISAGÍSTICO 

9. Desaparecimento de sítios com valor arqueológico 
e paisagístico In D R Me Te Lc Mi 0 0 0 
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13.4.4.1 Interpretação da Matriz de Avaliação – SITUAÇÃO ATUAL 

 

A análise da matriz mostra maior impacto negativo do que positivo na SITUAÇÃO 

ATUAL do empreendimento com relação ao meio físico (-21) e biótico (-8). No meio 

socioeconômico (+15) há uma maior incidência de impacto positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 13.4. Avaliação quantitativa dos impactos do USO ATUAL da área a ser implantado o 
empreendimento. 

 

 

Considerando o meio físico (-21) e o meio biótico (-8) é possível notar que 

predominam os impactos negativos. 

 

A somatória dos impactos sobre todos os meios, considerando-se valores 

negativos e positivos é -14 (quatorze - negativo) mostrando que os impactos negativos 
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sobrepõem-se aos impactos positivos, apesar da incidência de impactos positivos no meio 

socioeconômico. 

 

13.4.5 Síntese das matrizes de Impacto Ambiental para o empreendimento 

 

A Tabela 13.3 apresenta a síntese dos resultados encontrados para as matrizes 

de impacto ambiental para o empreendimento CTR/ETRIP nas fases de instalação, operação, 

destaivação e uso atual da área, utilizadas como parâmetros de comparação dos possíveis 

impactos positivos e/ou negativos que poderão ocorrer com a implantação do 

empreendimento. 

 

 

TABELA 13.3. Síntese dos resultados encontrados para as matrizes de impacto ambiental para o 
empreendimento CTR/ETRIP nas fases de instalação, operação, desativação e uso atual da área. 

FASE 
ÁREA DE ESTUDO 

QUANTIFICAÇÃO 
Meio Físico Meio Biótico Meio Socioeconômico 

Instalação  -51 -58 13 -96 

Operação -70 +52 +76 +58 

Desativação -30 9 5 -16 

Uso atual -21 -8 +15 -14 

 

 

A Figura 13.5 apresenta um gráfico com o comparativo do somatório dos 

impactos positivos e negativos, considerando o produto da magnitude x importância entre as 

fases de instalação, operação e desativação e também considera o uso atual da área, hoje 

essencialmente agrícola. 

 

É possível verificar que os maiores impactos positivos, no caso específico, meio 

socioeconômico, e também os impactos negativos, para o meio físico, serão mais evidenciados 

na fase de operação do empreendimento. No entanto, quando se utiliza a metodologia de 

somatório dos impactos é possível chegar a um valor de +58 (cinqüenta e oito – positivo) 

demonstrando o incremento dos impactos positivos referentes ao meio biótico e meio 

socioeconômico. 
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FIGURA 13.5. Impactos ambientais correlacionados para a fase de instalação, operação, desativação e 
uso atual da área a ser implantado o empreendimento e os meios físico, biótico e socioeconômico. 
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14 PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL 

14.1 Cenário 1 – Não implantação do Empreendimento 

14.2 Cenário 2 – Implantação do Empreendimento 

 

No cenário 1 - não-implantação do empreendimento - o uso atual do solo para 

as atividades agrícolas, com a utilização de defensivos químicos, manejo freqüente de solo, 

ausência de vegetação arbórea, têm contribuído para diminuição da qualidade da água das 

drenagens próximas ao empreendimento e perda de biodiversidade. Além disso, o uso atual 

aumenta a susceptibilidade à erosão do solo e favorece o carreamento de partículas sólidas 

para o córrego elevando a turbidez de suas águas. A continuidade desta atividade manterá 

este quadro ambiental, sem ganho de cobertura arbórea e as impactações de solo e qualidade 

de água, além de uma geração de emprego estagnada. 

 

No cenário 2 - implantação do empreendimento – neste caso, nas suas 

diferentes fases – instalação, operação e desativação – há um forte dinâmica de 

acontecimentos que produzirá alternâncias de ganhos e perdas ambientais. Na fase de 

implantação, nos meios físico e biótico, o conjunto de impactos estariam relacionados as 

intervenções no solo, ruídos, movimentação de caminhões, trabalhadores, entre outros. 

Haverá grande oferta de emprego e renda para os trabalhadores e prestadores de serviços. Na 

fase de operação, acontecerão ganhos significativos no meio biótico com a recuperação da 

mata ciliar e outros plantios vegetais. Além disto, iniciam-se os controles operacionais e 

ambientais – programas ambientais – que garantirão controle ambiental. Continua a geração 

de emprego e renda, impostos e a prestação de serviços para o setor privado da destinação 

correta dos resíduos gerados das empresas. Na fase de desativação, mantêm-se os impactos 

negativos do meio físico, pelo risco dos resíduos assentados no solo, apesar de 

impermeabilizados. No meio biótico, encerram-se as movimentações de máquinas e 

equipamentos e mantém-se a cobertura vegetal implantada. A geração de emprego e renda 

diminui consideravelmente. Mesmo encerradas as atividades, continuam os programas de 

monitoramento ambiental da área. 

 

Na Tabela 13.4 (Item 13 – Análise dos Impactos) e Figura 13.5 pode ser visto a 

comparação dos valores obtidos na avaliação de impactos, considerados de maneira geral, nas 

fases de Instalação, Operação e Desativação do empreendimento, com os resultados 
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comparativos considerando-se a continuação do uso atual – agrícola. Verifica-se claramente 

que a manutenção do uso atual no comparativo entre os diferentes meios, tem quantificação 

negativa, enquanto a implantação do empreendimento, especialmente na fase de 

consolidação trará um ganho considerável especialmente para o meio socioeconômico, com 

valores positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 13.6. Avaliação comparativa quantitativa dos possíveis impactos ambientais nas hipóteses de 
implantação do empreendimento (Fase de Instalação e Fase de Consolidação) e manutenção do uso 
atual da terra. 
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Portanto, pelo exposto neste estudo, conclui-se que para o empreendimento 

CTR/ETRIP, se forem implantadas todas as medidas mitigadoras propostas a partir dos 

diagnósticos ambientais; se forem cumpridas todas as normas jurídicas da legislação vigente, 

bem como, se forem executados todos os programas ambientais e seus monitoramentos, pode-

se concluir pela sua viabilidade ambiental, visto que os impactos negativos poderão ser 

mitigados e seus impactos positivos, principalmente geração de emprego e renda, 

disponibilização para a região da destinação de resíduos classe I e II e resíduos urbanos. 
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15 MEDIDAS DE CONTROLE, MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS RECOMENDADAS 

 

15.1 Mitigação de Impactos – MEIO FÍSICO 

 

 

 

Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Alteração das condições de dispersão de poluentes 

Alteração da qualidade do ar 
Geração de poluente atmosférico 

Elevação da concentração de material particulado e efluente gasosos na atmosfera 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

• Tráfego de caminhões no entorno e no aterro; 
• Operação das máquinas no aterro; e 
• Procedimentos de rotina do aterro 
• Disposição de resíduos orgânicos no aterro. 

 
Identificação dos impactos 
ambientais 

Emissão de material particulado e gases que podem 
alterar a Qualidade do ar 

Medidas 

Preventiva Elaborar Manual de Procedimento e Operação da CTR 

Mitigadora 
• Manutenção anual dos veículos do empreendimento 
• Plano de Monitoramento dos gases – conforme 
Resolução SEMA nº054/2006. 

Compensatória  
Programas PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO AR 
Recomendações: 
Para a mitigação deste impacto é necessário implantar um procedimento de umedecimento da 
área durante a implantação e operação da central de tratamento dos resíduos. 
 

Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Aumento dos Índices de Ruído 

Alteração do nível de ruídos nas áreas e vias de acesso 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Área de intervenção, área de entorno e adjacências das 
vias de acesso dos caminhões transportadores dos 
materiais para a disposição no aterro. 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Com o trabalho das máquinas e tráfego de caminhões, 
ocorrerão ruídos perturbadores para a fauna e para os 
moradores do entorno do empreendimento. 

Medidas 

Preventiva Implantação de cortina verde. 

Mitigadora Verificar o estado dos motores e sistemas de escape, 
ajustando a norma de ruído vigente. 

Compensatória Programa de educação ambiental. 
Programas PROGRAMA DE SEGURANÇA DA CTR 
Recomendações: 
Proposta de estabelecimento de horário para as atividades das máquinas e caminhões em 
conformidade com a legislação; 
Implantação de plano de manutenção de maquinários; 
Uso de EPI’s pelos motoristas, maquinistas e operadores do aterro;  
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Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Alteração da qualidade de água superficial 

Risco de contaminação do meio aquático (Ribeirão dos Apertados) 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Risco existente, mas somente em caso de acidente 
sendo controlável pelo monitoramento da qualidade das 
águas e efluentes do sistema de tratamento de 
chorume. Movimentação de terra, por máquinas na fase 
de instalação e operação; Dinamização de processos 
superficiais e de carreamento de materiais para os 
cursos d´água; Disposição dos resíduos no solo; 
Recolhimento, tratamento, armazenamento e 
transporte de chorume; Geração de efluentes líquidos e 
sanitários; Manutenção, lavagem, abastecimento de 
veículos e máquinas; Geração de efluentes (chorume) no 
empreendimento. 

Identificação dos impactos 
ambientais Alteração da qualidade das águas superficiais. 

Medidas 

Preventiva 
Monitoramento da qualidade das águas superficiais 
conforme Resolução CONAMA nº357/05 – Classe II 
Treinamento de funcionários envolvidos no processo 

Mitigadora Execução da Estação de Tratamento de Efluentes 
(líquidos percolados) 

Compensatória  

Programas 
PROGRAMA DE CONTROLE DE RISCOS E ACIDENTES 
PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

Recomendações: 
Realizar o Projeto da Estação de Tratamento de Efluente (líquidos percolados) em sistema 
fechado, com recirculação da água, sem descarte no ribeirão dos Apertados 
Monitorar o sistema de drenagem para que apenas a água pluvial seja encaminhada para o 
corpo hídrico;  
Dragagem da água acumulada;  
Monitoramento constante no sistema de drenagem para garantir que os líquidos percolados 
não se misturem às águas precipitadas;  
Construção de diques de contenção e programas de prevenção de acidentes 
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Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Poluição por efluentes líquidos ou resíduos sólidos 

Contaminação do solo (substâncias poluentes orgânicas e inorgânicas) 
Alteração da qualidade de água subterrânea 

Possibilidade de contaminação do solo e do aqüífero por produtos químicos e resíduos 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Possibilidade de contaminação condicionada a acidentes 
ou erros operacionais, passíveis de controle através do 
monitoramento, treinamento de funcionários e 
programa de controle de riscos e acidentes. 
Disposição de resíduos no solo; 
Geração de efluentes (chorume) no empreendimento. 

Identificação dos impactos 
ambientais Alteração da qualidade das águas subterrâneas 

Medidas 

Preventiva Instalação de poços de monitoramento 
Treinamento de funcionários envolvidos no processo 

Mitigadora 
Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 
conforme Resolução CONAMA nº396/08 e Portaria MS 
nº518/05 

Compensatória  

Programas 
PROGRAMA DE CONTROLE DE RISCOS E ACIDENTES 
PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

Recomendações: 
Efetuar a impermeabilização do solo e especificar as espessuras e condições de compactação;  
Monitorar periodicamente a qualidade da água e o nível do chorume através dos piezômetros 
e poços de monitoramento;  
Efetuar drenagem eficiente para o chorume;  
Infraestrutura para o tratamento dos efluentes gerados pelos trabalhadores e visitantes do 
setor administrativo, atentando para os critérios ambientais e sanitários 
Construção de drenos eficientes para a captação e desvio do chorume e águas pluviais;  
Instalação na base do aterro de manta artificial em espessuras adequadas como medida de 
segurança.  
 

Descrição do Impacto Previsto: POSITIVO 
Recirculação de efluente tratado da estação de tratamento do chorume 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos Tratamento de Efluentes 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Ocorrerá a geração de efluentes na estação de 
tratamento que será realizado em circuito fechado 

Medidas 

Preventiva  

Mitigadora 
O sistema de tratamento de líquidos percolados adotado 
será por sistema de lagoas de tratamento com 
recirculação do chorume 

Compensatória  
Programas  
Recomendações: 
Seguir o Projeto de Estação de Tratamento de Lixiviado – ANEXO D 
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Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Aumento do assoreamento das águas superficiais 

Erosão superficial 
Movimentação de terra e escavações 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Movimentação de terra e escavações para implantação 
do empreendimento e das aberturas das valas/células 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Possível assoreamento da drenagem do ribeirão dos 
Apertados 

Medidas 
Preventiva Elaboração de projeto específico para movimentação de 

terra observando a topografia local 
Mitigadora Implantação de projeto paisagístico 
Compensatória  

Programas PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E 
ASSOREAMENTO DOS CURSOS DE ÁGUA 

Recomendações: 
Evitar a execução de obras de terra e implantação de sistemas erosivos nos períodos de maior 
pluviosidade; 
Eventuais obras de terraplanagem devem ser conduzidas simultaneamente com a implantação 
de sistemas de drenagem e obras de contenção; 
Locais vagos devem ser mantidos vegetados e nunca com o solo descoberto; 
A presença de plantas auxilia muito no combate a erosão, através da cortina vegetal. 
 

Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Aumento do assoreamento das águas superficiais 

Erosão superficial 
Risco de assoreamento do rio por erosão pluvial do solo  

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Risco de assoreamento poderá ser evitado com 
programas simples de contenção do solo na fase de 
escavação e evitando execução da atividade em período 
de chuvas 

Identificação dos impactos 
ambientais Assoreamento da drenagem do ribeirão dos Apertados 

Medidas 
Preventiva Elaboração de projeto e cronograma para movimentação 

(evitar períodos de grande precipitação). 
Mitigadora Implantação de projeto paisagístico 
Compensatória  

Programas PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E 
ASSOREAMENTO DOS CURSOS DE ÁGUA 

Recomendações: 
Planejamento de limpeza da área em dias de estiagem; Programa de manutenção da 
estabilidade do solo, amenizando processos erosivos com início das obras, tão logo ocorra a 
limpeza do terreno;  
Isolar as áreas de contribuição das águas superficiais com diques, canaletas, tubulações e 
plantio de gramíneas para evitar assoreamento do solo;  
Quando da retirada da infra-estrutura do canteiro de obras, realizar o plantio de gramíneas no 
local ocupado pelos galpões.  
Instalar tubos piezométricos no entorno das células 
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Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Erosão nas encostas 

Escavação em área de empréstimo para recobrimento das células 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Para a cobertura diária e final das massas de material 
dispostos em células, haverá a necessidade de solo da 
área de empréstimo 

Identificação dos impactos 
ambientais Assoreamento do ribeirão dos Apertados 

Medidas 

Preventiva Elaboração de projeto específico para movimentação  
de terra observando a topografia local 

Mitigadora Implantação de projeto paisagístico 

Compensatória 
Programa de recuperação de áreas degradadas - PRAD 
para a recomposição da área de empréstimo com plantio 
de espécies nativas, ou outras tecnologias 

Programas PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E 
ASSOREAMENTO DOS CURSOS DE ÁGUA 

Observações: 
O material de escavação das células que será utilizado como recobrimento dos resíduos, 
deverá ser disposto em pilhas junto às mesmas e dispor de dispositivo de contenção afim de 
evitar o carreamento de sedimentos aos cursos d’água. 
Construção de bacias de contenção e de redes de drenagem, escadas redutoras de energia 
potencial e enleivamento dos taludes;  
Programa de uso/reuso das águas da bacia de contenção para as atividades de regas do pátio 
e da vegetação. Programa de monitoramento do material em suspensão para reduzir aporte 
nos corpos hídricos. 
 

Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Impermeabilização 

Redução da permeabilidade do solo na base e nos taludes do aterro  
Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Poderá ocorrer a redução da permeabilidade do solo, 
devido à movimentação das máquinas. 

Identificação dos impactos 
ambientais Diminuição na infiltração de água para o lençol freático 

Medidas 

Preventiva 
Controle da compactação do solo a ser utilizado na 
impermeabilização das células do aterro, tendo em vista 
os solos que ocorrem no local 

Mitigadora 

Programa de manutenção da estabilidade do solo, 
amenizando processos erosivos com início das obras, tão 
logo ocorra a limpeza do terreno; Isolar as áreas de 
contribuição  
 

Compensatória  

Programas PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E 
ASSOREAMENTO DOS CURSOS DE ÁGUA 

Recomendações: 
Planejamento de limpeza da área em dias de estiagem;  
Quando da retirada da infra-estrutura do canteiro de obras, fazer o plantio de gramíneas no 
local ocupado pelos galpões.  
Instalar tubos piezométricos no entorno das células 
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15.2 Mitigação de Impactos – MEIO BIOLÓGICO 

 

 

Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Alterações nas Condições Estruturais do Solo  

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

A retirada da cobertura vegetal, ainda que de 
agricultura (milho e soja) e os trabalhos de 
movimentação de terra promovem o aumento tanto do 
volume como da velocidade do escoamento superficial 
das águas pluviais podendo produzir erosão pelo impacto 
dos pingos de chuva, pelo fluxo laminar e concentrado  

Identificação dos impactos 
ambientais 

Perda da camada fértil do solo e aceleração de 
processos erosivos 

Medidas 

Preventiva 

Evitar concentração de fluxo pluvial 
Evitar grandes áreas descobertas, principalmente nos 
pontos de maior declividade; 
Implantar vegetação sobre o solo. 

Mitigadora 
Instalar sistema de escoamento de águas pluviais; 
Utilizar pavimentação com brita que permita infiltração 
da água pluvial. 

Compensatória  

Programas PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E 
ASSOREAMENTO DOS CURSOS DE ÁGUA 

Recomendações: 
Planejamento para o uso do solo retirado na limpeza do terreno, com a ação de depositá-lo 
em local reservado protegido contra drenagem, o qual servirá para a cobertura final das 
células quando da desativação do aterro, pois sendo um solo fértil, facilitará o crescimento de 
vegetação na área do aterro após sua desativação, onde poderão ser implantadas áreas de 
campos verdes, com gramíneas e plantas arbóreas/arbustivas. 
 

Descrição do Impacto Previsto: POSITIVO 
Alteração da composição da fauna 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Á área escolhida para implantação do aterro é 
essencialmente agrícola e não possui fragmentos 
florestais nas áreas de implantação do projeto. 
Portanto, não haverá necessidade de supressão arbórea 
e principalmente intervenções em APP. 

Identificação dos impactos 
ambientais  

Medidas 
Preventiva  
Mitigadora Recuperação e implantação de mata ciliar na APP 
Compensatória  

Programas PROGRAMA DE ÁREAS VERDES 
Recomendações: 
As ações recomendadas estão citadas no item 15.2.1. 
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Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Destruição de habitats e afugentação da fauna 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Poderá ocorrer o afugentamento de espécies de animais 
que habitam o local devido ao trabalho de limpeza da 
área assim como no processo operacional da CTR. 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Poderá ocorrer destruição dos habitats e afugentação da 
fauna 

Medidas 
Preventiva 

Antes da limpeza da área e instalação do canteiro de 
obras, as equipes técnicas deverão fazer vistoria para 
resgate dos animais existentes em todas as suas fases de 
desenvolvimento, visando evitar a ocorrência de 
mortalidade de animais em suas fases de 
desenvolvimento: ovos, ninhegos, filhotes, subadultos e 
adultos. Realizar a soltura em locais que ofereçam 
condições de readaptação destes, em áreas do entorno, 
de acordo com o órgão ambiental competente. 

Mitigadora  
Compensatória  

Programas PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Recomendações: 
Informar, em placas, a restrição para pesca e caça;  
Vigilância para a redução de circulação de pessoas na área da mata ciliar. 
Verificar o estado dos motores e o sistema de escape, ajustando à norma de ruído vigente; 
Implantar o Programa de Educação Ambiental, alertando os motoristas sobre a importância da 
manutenção dos motores dos carros (minimizar o ruído e emissões de poluentes) e uso 
desnecessário de buzina em área florestal. 
 

Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Supressão de espécies da flora herbácea para instalação da CTR 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Este impacto está ligado às operações que visem às 
escavações e movimentação de solo, durante o processo 
de terraplanagem dos locais designados para o 
acondicionamento do lixo, construção de lagoas de 
tratamento, sistema de abastecimento de água do 
aterro e outras obras necessárias. 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Poderá ocorrer a supressão de espécies da flora 
herbácea com a retirada da camada superficial do solo 
para a limpeza da área. 

Medidas 

Preventiva  

Mitigadora 

Plantio gradativo de gramíneas e espécies 
arbóreas/arbustivas após cada etapa de trabalho, de 
forma a conferir a área com solo sempre coberto por 
vegetação. 

Compensatória  
Programas PROGRAMA DE ÁREAS VERDES 
Recomendações: 
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Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Surgimento de possíveis vetores de doenças  

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Descaracterização cênica; possibilidade de proliferação 
de vetores de doenças e mau cheiro. 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Poderá ocorrer na área possíveis vetores de doenças 
devido ao acúmulo de materiais com potencial 
alimentício tanto para aves como para répteis, aves, 
mamíferos e insetos. 

Medidas 

Preventiva  

Mitigadora 

Sugere-se uma ação em conjunto com órgãos de saúde 
para combater vetores de doenças, como por exemplo, 
o mosquito da dengue (Aedis Egiptys), ratos 
(lepstospirose), moscas, baratas, etc. 

Compensatória  

Programas PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES DE DOENÇA 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Recomendações: 
Programa de cobertura diária das massas de lixo, cercamento da área com mourões de 
concreto e arames para evitar entrada de animais e pessoas estranhas;  
Programa de Educação Ambiental aos operadores das máquinas para os devidos cuidados de 
desinfecção ao término de cada atividade;  
Rigor no controle de entrada de pessoas na portaria, acompanhamento de um número 
reduzido de visitantes acompanhados por guia técnico, sendo que os visitantes devem estar 
adequadamente aparatados para evitar contaminações;  
Todo visitante que caminhar pela massa de lixo deverá passar por processo de 
descontaminação;  
Quando da visita de estudantes ao aterro, mantê-los dentro do veículo e serem acompanhados 
de seus respectivos professores e do guia técnico do aterro;  
Isolamento da área com tela em malha fina para evitar entrada de pequenos animais;  
Uso de uniforme pelos operadores da massa de resíduos, no trabalho diurno, esses uniformes 
devem permanecer no local de trabalho, o trabalhador não deve ir para casa com o uniforme 
utilizado em seu trabalho no intuito de evitar contaminações externas. 
 

Descrição do Impacto Previsto: POSITIVO 
Aumento da ocorrência de espécies nativas 

Aumento da variabilidade genética 
Aumento da biodiversidade vegetal 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Na fase de operação e desativação do empreendimento 
a manutenção e desenvolvimento da mata ciliar 
recuperada próximo ao empreendimento 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Será possível verificar o aumento da ocorrência de 
espécies nativas no local, consequentemente na 
variabilidade genética e na biodiversidade vegetal 

Medidas 
Preventiva  
Mitigadora Recuperação e implantação de mata ciliar na APP 
Compensatória  

Programas PROGRAMA DE ÁREAS VERDES 
Recomendações: 
As ações recomendadas estão citadas no item 15.2.1. 
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15.2.1 Recuperação e implantação de mata ciliar na APP 

 

As medidas propostas a seguir têm como objetivo controlar e minimizar os 

impactos ambientais potenciais sobre os diferentes meios promovidos durante as etapas de 

instalação, operação e desativação da CTR ETRIP, bem como, promover a recuperação da 

área, no que diz respeito à flora e fauna nativa da área. Neste sentido, as medidas propostas 

podem ser diferenciadas em dois tipos: medidas de controle e mitigação de impactos da área 

de estudo e medidas de preservação e recuperação das áreas de Preservação Permanente do 

Ribeirão dos Apertados. 

 

A empresa deverá investir na recuperação da mata ripária do rio Apertados, 

promovendo a recomposição da Área de Proteção Permanente em toda a extensão da sua 

propriedade. A empresa também deverá investir na recuperação da Área de Preservação 

Permanente do rio Apertados no mínimo 1000 (mil) metros à montante e 1000 (mil) metros a 

jusante do local do empreendimento. Os plantios devem ser realizados por profissionais 

capacitados e deve ser utilizada a maior diversidade possível de espécies arbóreas nativas da 

região norte do Paraná, dando preferência para árvores zoocóricas, ou seja, que forneçam 

frutos comestíveis para a fauna. Na região de Londrina já existem árvores com este perfil 

disponíveis comercialmente. 

 

15.2.1.1 Retirada controlada da cobertura vegetal  

 

As medidas visando à retirada planejada e controlada da vegetação gramínea e 

herbácea invasora deverão ser adotadas nas diferentes etapas de instalação e de operação do 

aterro, como planejamento destas operações deverá ser feito também a delimitação e 

isolamento da APP do Ribeirão dos Apertados. 

 

A retirada controlada da cobertura vegetal é de fundamental importância para 

minimizar os impactos desnecessários sobre a área, bem como, os seus efeitos indiretos sobre 

a qualidade do solo e do recurso hídrico existente na área do empreendimento. 
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15.2.1.2 Prevenção e controle de processos erosivos 

 

Redução do escoamento superficial das águas de chuvas 

 

As medidas de contenção dos processos erosivos provocados pelo escoamento 

das águas das chuvas devem ser adotadas preferencialmente antes de sua ocorrência. Neste 

sentido, nas áreas em que a cobertura vegetal será retirada deverão ser construídas barreiras 

de contenção ou curvas de nível que reduzam a velocidade e o volume das águas escoadas na 

do empreendimento. 

O aumento da porosidade através da descompactação também poderá reduzir o 

escoamento superficial à medida que aumenta a infiltração de água no perfil de solo.  

 

Implantação de cobertura vegetal 

 

Implantar uma cobertura vegetal que propicie um rápido recobrimento da 

camada superficial de solo disposto nas etapas iniciais. Neste caso, como será uma cobertura 

de caráter provisório, recomenda-se a utilização de espécies gramíneas rústicas, com alta 

capacidade de proliferação, baixo índice de manutenção e desenvolva-se bem em climas 

quentes como a grama mato-grosso (Paspalum notatum), grama esmeralda (Zozia japonica) e 

grama são carlos (Axonopus compressus); estas espécies atuam na camada de 5 a 25 cm do 

solo protegendo-o contra a erosão e atuando na formação de húmus colaborando assim para a 

manutenção de sua fertilidade. O plantio deverá ser feito com a implantação de placas ou 

tapetes de 0,5 m2 ou em forma de semeadura direta utilizando 6 kg/ha de sementes. Já para o 

recobrimento definitivo da área previsto para as etapas finais, visando recomenda-se o plantio 

de mudas de árvores nativas da região que deverão constituir uma área de floresta nativa para 

a preservação de espécies da flora, e conseqüentemente, uma área que servirá de abrigo e 

fonte de alimento para fauna local. Nativas que apresentem um rápido crescimento, de 

alturas variadas e copas compactas visando uma cobertura vegetal também compacta. As 

recomendações de espécies, recomendações agronômicas e manejo desta cobertura serão as 

mesmas da recuperação da APP do Ribeirão dos Apertados que terá sua descrição na 

seqüência. 
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Implantação de uma cortina vegetal 

 

A criação de uma cerca viva ou cortina vegetal nas áreas perimetrais ou no 

entorno da CTR/ETRIP é fundamental para o isolamento da área. As mudas poderão ser de 

árvores e arbustos de pequeno, médio e grande porte, como Hibisco, Acácia-Negra e 

Eucalipto, respectivamente, mesmo o Eucalipto não sendo nativo, mais com fácil adaptação 

na região. No caso do arbusto Sansão-do-Campo, é utilizada como cerca viva e quebra-vento, 

impossibilitando a entrada de pessoas na CTR e disposição de resíduos para fora do aterro. 

Visando compor o extrato superior da barreira uma espécie recomendada é do gênero 

Eucalyptus, devido seu crescimento rápido, grande porte e grande capacidade de adaptação. 

Para isto a espécie Eucalyptus grandis pode ser indicado. 

 

O plantio de árvores de maior porte nas áreas limítrofes da CTR tem também 

como objetivo diminuir os odores transportados pelo ar e minimizar a poluição visual. 

Comparando os índices de diversidade e eqüabilidade e a riqueza florística encontrados neste 

estudo com resultados obtidos em outros povoamentos florestais e em florestas semidecíduas, 

pode-se concluir que o povoamento de Eucalyptus grandis favoreceu a regeneração, em seu 

sub-bosque, de vegetação arbustivo-arbórea nativa, típica de florestas estacionais 

semideciduais da região. O plantio de espécies de rápido crescimento, como Eucalyptus 

grandis, pode ser uma alternativa de restauração florestal em áreas degradadas, em que a 

floresta plantada atua como catalisadora de regeneração de vegetação nativa no sub-bosque, 

desde que nas proximidades existam fragmentos florestais remanescentes (SOUZA et al.,2007). 

 

Para a composição do extrato médio uma espécie bem interessante seria a 

Acácia-Negra (Acacia mearnsii), tais como restauração de ambientes degradados, fixação de 

nitrogênio, produção de tanino e de energia, dentre outros. O plantio da acácia-negra, 

juntamente, com o do eucalipto constitui-se nos mais expressivos no que concerne a florestas 

plantadas, além de que se plantado com o Eucalyptus grandis, a Acacia mearnsii têm a 

capacidade de formar simbiose com fungos ectomicorrízicos (FECMs), que auxiliam o 

crescimento das plantas através do aumento na absorção de nutrientes e água, conferindo 

também maior resistência aos patógenos da raiz e às condições ambientais adversas. O gênero 

Hibiscus possui ampla distribuição geográfica, podendo ser encontrado nos trópicos, 

subtropicos e regiões temperadas (BARROSO, 2002). O Hibiscus rosasinensis é um arbusto 

lenhoso que atinge aproximadamente 5m de altura. Com o objetivo ornamental e estético 
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sugere-se como extrato baixo o plantio do Hibisco ou graxa-de-estudante (Hibiscus rosa-

sinensis). Muito cultivado no Brasil, com vários híbridos e variedades, é utilizado com muito 

sucesso na arborização urbana abaixo da rede elétrica, devido ao pequeno porte, necessitando 

condução e poda, além de enfeitar jardins, praças e servir de cerca viva. 

 

Nas áreas perimetrais junto à cerca, com utilidade de quebra-vento, cerca viva 

e como método defensivo visando coibir o acesso ao local, recomenda-se o plantio do Sansão-

do-Campo (Mimosa caesalpinieafolia). Trata-se de uma leguminosa, com ramos espinhentos, 

pode ser conduzida como arbustiva, sendo que por meio de boas e poucas podas rapidamente 

torna-se densa e resistente. O crescimento é muito rápido e com cerca de dois anos já forma 

uma cerca viva. Como planta tolerante à luz direta e de rápido crescimento é ideal para 

reflorestamentos heterogêneos destinados a recomposição de áreas degradadas. A Figura 15.1 

mostra um modelo da proposta de disposição do plantio das espécies na CTR depois da 

revegetação formando uma cortina vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 15.1. Forma de plantio da cortina vegetal aos arredores do aterro.  
Fonte: BELI, 2005. 

 

As recomendações agronômicas das espécies adequadas para a revegetação são 

basicamente a mesma para todas, levando em consideração a análise de solo, para possíveis 

adubações, correções de solo com calagem (pH entre 6,5 a 7,0). 
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15.2.1.3 Projeto de recuperação da cobertura florestal nativa 

 

Com o objetivo de recuperar a vegetação ciliar da Área de Preservação 

Permanente (APP), que  atualmente encontra-se degrada com grande incidência de espécies 

invasoras herbáceas gramíneas, será implantado o projeto de recuperação. 

 

Isolamento da Área de Preservação Permanente (APP) 

 

As Áreas de Preservação Permanente (APP´s) existente ao longo do 

empreendimento tem que ser preservada. Para isso, orienta-se isolamento das mesmas, a fim 

de evitar a entrada dos animais e pessoas, deverá ser feita uma cerca de arame em todo o 

perímetro do reflorestamento, assim como um aceiro de 5 metros de largura no seu entorno 

com a finalidade de proteger toda a área do risco de incêndio. Recomenda-se antes do 

começo dos trabalhos colocarem cerca envolta da vegetação com intuito de conservação e/ou 

restauração da mesma. 

 

Espécies recomendadas 

 

A Tabela 15.1 apresenta a relação de espécies recomendadas para o plantio de 

recuperação. Os critérios utilizados para seleção das espécies foram: 

 

 Identificadas no levantamento realizado nas áreas adjacentes;  

 Indicadas para recomposição de áreas de preservação permanente (matas ciliares); 

 Espécies indicadas de acordo com a Fitogeografia do Estado do Paraná; 

 Espécies atrativas para a fauna; 

 E adequadas a hidrogeografia do solo local; 

 Espécies para gerar alta diversidade. 

 

As espécies de árvores pioneiras são plantas heliófitas, ou seja, apresentam 

um rápido crescimento e bom desenvolvimento em ambientes ensolarados, apresentam copas 

cheias e bem desenvolvidas, confirmando suas qualidades sombreadoras, e são as plantas que 

sobressaem nos estágios iniciais de plantios heterogêneos.  
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As espécies de árvores secundárias iniciais e tardias são espécies que 

participam dos estágios intermediários da sucessão, crescem mais lentamente sob 

sombreamento no início da vida, mas depois aceleram o crescimento em busca dos pequenos 

clarões no dossel da floresta, superando as copas de outras árvores, sendo por isso 

denominadas de “emergentes”. 

 

As espécies de árvores Clímax aparecem nos estágios finais da sucessão; são 

tolerantes ao sombreamento intenso e se desenvolvem bem nessa condição, possuem madeira 

dura e porte maior, sendo chamadas de árvores de madeira de Lei. 

 

TABELA 15.1. Relação das espécies nativas com família e nomes populares recomendadas 
para o adensamento da cortina vegetal arbórea da CTR ETRIP. 

Família Espécie Nome comum 

Anacardiaceae Schinus terebenthifolius Aroeira-vemelha 
Apocynaceae Tabernaemontana fuchiefolia Leiteiro 

Apocynaceae Aspidosperma polyneuron  Peroba rosa 

Bignoniaceae tabebuia ochracea Ipê-Amarelo 

Bignoniaceae tabebuia avellanedae Ipê-Roxo 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Café-de-bugre 

Boraginaceae Patagonia americana Guajuvira 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Tapiá-guaçu 

Euphorbiaceae Sebastiana commensiniana Branquilho 

Flacourtiaceae Casearia gossyplosperma Laranjeira-do-mato 

Leguminosae-Caesalpinoideae Pterogyne nitens Amendoim bravo 

Leguminosae- Papilionoideae Machaerium stipitatum  Sapuva 

Leguminosae-Mimosoideae Anadenanthera columbrina  Angico-branco 

Leguminosae-Mimosoideae Anadenanthera macrocarpa Angico-vermelho 

Leguminosae-Mimosoideae Parapiptadenia rigida Gurucaia 

Meliaceae Cabralea canjerana Canjarana 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro, Cedro-rosa 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa Guabirobeira 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitangueira 

Rosaceae Prunus myrtifolia Pessegueiro-bravo 
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Euphorbiaceae Croton floribundus Capixingui 

Tiliaceae Luehea paniculata Açoita-cavalo 

Cecropiaceae Cecropia pachystachya Embaúba 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum Pau-marfim 

Solanaceae Solanum glandulosum Fumo Bravo 

Ulmaceae Trema micrantha Crindiúva 

 

Densidade de mudas 

 

Com o objetivo de promover um rápido crescimento das plantas o plantio 

deverá ser feito no espaçamento de 2 m entre mudas da mesma linha e 3 metros entre as 

linhas de plantio, totalizando uma população de aproximadamente 1.700 indivíduos por 

hectare. As linhas de plantio devem ser transversais ao sentido do declive.  

 

Esquema de distribuição de mudas 

 

O esquema proposto para distribuição das mudas no campo pode ser observado 

na Figura 15.2. Neste esquema as espécies pioneiras são plantadas em linhas intercaladas com 

as espécies secundárias e clímax. Nesta distribuição deve-se evitar que mudas da mesma 

espécie sejam plantadas em covas próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15.2. Esquema ilustrativo da distribuição das mudas de árvores nativas plantadas na 
APP. Fonte: Cancela e Tavora, 2007. 
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Preparo da área e coveamento 

 

Para um melhor estabelecimento da floresta o plantio deverá ser feito em 

etapas ou talhões de acordo com a mão-de-obra e equipamentos disponíveis. Os berços de 

plantio das mudas devem apresentar as dimensões de 0,40 m x 0,40m x 0,40m, podendo ser 

maiores em profundidade, o que facilita o desenvolvimento das raízes. A abertura dos berços 

pode ser realizada manualmente, através de picareta e enxadão, como mecanicamente 

através de um escarificador acoplado em trator. 

 

Como prática conservacionista de solo deverá ser realizada a regularização do 

terreno, além da execução de terraceamento (curva de nível) nas áreas com declive. 

 

Adubação 

 

As espécies nativas são pouco exigentes em adubação, mas para o seu melhor 

desenvolvimento deverá ser feita a adubação com: Esterco de curral curtido, seco e 

despraguejado na proporção de 1:1, visando o aumento do teor de Matéria Orgânica do solo e 

a melhoria das características físicas do solo ou adubação química com N-P-K: 4,14,8 na 

proporção de 200g/cova. 

 

Hidrogel 

 

O hidrogel é um condicionador de solo que retém água cuja função principal é 

manter as mudas hidratadas por mais tempo, evitando assim a perda por desidratação. A 

recomendação agronômica é a aplicação de 250 mL do gel no fundo de cada cova de plantio o 

mais próximo possível da raiz. O mesmo deverá ser hidratado na proporção 5 gramas para 1,5 

litros, dez minutos antes da aplicação. 

 

Plantio 

 

O plantio deverá ser realizado com mudas de no mínimo 25 cm de altura, com 

pelo menos 3 a 4 pares de folhas e boa formação radicular que deverão ser retiradas da 

embalagem e colocadas no berço cuidadosamente, cobrindo-se com o solo até o nível superior 

do substrato (torrão), para evitar o soterramento do colo da muda ou exposição do torrão 
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acima do solo. As mudas devem estar desencontradas umas das outras (triangulação das 

mudas, ver esquema) para favorecer a retenção da água e melhor distribuição espacial das 

copas, proporcionando um sombreamento homogêneo. 

 

Após o plantio será realizada uma irrigação para agregar o torrão das mudas e o 

solo, a fim de se eliminar os possíveis bolsões de ar. Também deverá ser feito o 

embaciamento ao redor das mudas, operação que propicia o acúmulo e a concentração da 

água de irrigações ou chuvas, na região do sistema radicular para a absorção pela planta. A 

época mais indicada para o plantio na região é de setembro a março, quando se inicia o 

período das chuvas e são atingidos os maiores índices pluviométricos. Embora estabelecido o 

período acima, o plantio deverá ser realizado após alguns dias de chuva, propiciando uma boa 

umidade do solo. 

 

 

Re-plantio 

 

Trinta dias após a execução do plantio os indivíduos que não sobreviveram 

deverão ser substituídos, tomando-se os mesmos cuidados recomendados no plantio. Esse 

procedimento deverá ser executado sempre que se constatar mortalidade de mudas acima de 

10%. 

 

 

Irrigação 

 

Como já descrito anteriormente, a época mais indicada para o plantio nesta 

região é de setembro a março, quando se inicia o período das chuvas e são atingidos os 

maiores índices pluviométricos, Embora estabelecido o período acima, o plantio deverá ser 

realizado após alguns dias de chuva, propiciando uma boa umidade do solo, Caso não ocorram 

chuvas num período de 15 dias após o plantio deverá se proceder à irrigação suplementar 

mantendo a umidade do solo e a hidratação do hidrogel. 
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Retirada de espécies invasoras 

 

A restauração através de reflorestamento exige que sejam realizadas 

manutenções periódicas em todas as áreas, com objetivo de inibir a competição das mudas 

com espécies vegetais invasoras, principalmente as gramíneas e cipós. Estas espécies possuem 

desenvolvimento muito rápido, sendo necessário seu controle através de capina, que pode ser 

feita com a utilização de maquinário (roçadeira hidráulica) nas entre linhas de plantio e 

manual (enxada) para o coroamento das mudas. Este coroamento deve manter um raio de 50 

cm no entorno das mudas livre de outras plantas. 

Estima-se que estas operações deverão ser efetuadas 6 vezes ao ano, até 

quando as plantas apresentarem uma estrutura arbustiva com copas desenvolvidas e se 

sobressaírem na competição com as espécies invasoras, aproximadamente 2 anos após o 

plantio. 

 

Controle de formigas 

 

O controle de formigas deverá ser adotado tão logo sejam evidenciados a 

presença das mesmas ou os seus sintomas de ataque ou 30 dias antes do plantio caso a mesma 

já tenha ocorrência na área; tomando-se os cuidados com as dosagens e aplicações dos 

produtos. O produto indicado neste caso seria a utilização de iscas na proporção de 10 

gramas/ m2. 
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15.3 Mitigação de impactos – MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Possibilidade de desvalorização dos terrenos no entorno 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Implantação e Operação da Central de Tratamento de 
Resíduos 

Identificação dos impactos 
ambientais Desvalorização dos terrenos no entorno 

Medidas 

Preventiva Criação de parque industrial para empresas de processos 
similares 

Mitigadora Benefícios fiscais 
Programa de educação ambiental 

Compensatória  

Programas PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Recomendações: 
Restabelecer os aspectos cênicos da área com o plantio de espécies nativas, para valoração 
futura do terreno; 
Trabalho de marketing (folders, panfletos, outdoors etc.), informando à sociedade a respeito 
da empresa, de forma a fazer transparecer todas as suas ações;  
 

Descrição do Impacto Previsto: POSITIVO 
Aumento da disponibilidade energética para projetos de desenvolvimento na região 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

O gás metano, principal componente do biogás, é hoje 
explorado como fonte energética, visto o crescente 
número de equipamentos que se utilizam desse gás para 
seu desenvolvimento. 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Aumento da disponibilidade energética para projetos de 
desenvolvimento local 
Disponibilidade energética alternativa - biogás 

Medidas 
Preventiva  
Mitigadora  
Compensatória Projeto de aproveitamento de biogás 

Programas PROGRAMA DE APROVEITAMENTO DE BIOGÁS 
Recomendações: 
Utilizar o gás para a geração de energia elétrica para a manutenção das estruturas 
administrativas do aterro, com ampliação futura como combustível para os maquinários de 
operação do aterro. 
Reaproveitar os gases originados na digestão anaeróbia dos resíduos classe IIA, biogás, como 
combustível para a geração elétrica, suprindo a parte da demanda energética das instalações 
do empreendimento 
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Descrição do Impacto Previsto: POSITIVO 
Dinamização de setores econômicos direta e indiretamente ligados ao empreendimento 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

Um dos principais benefícios do avanço dos 
empreendimentos nas economias locais constitui a 
geração de emprego e renda, tanto direto quanto 
indireto. No caso do empreendimento em análise, o seu 
potencial de geração de emprego direto na fase de 
execução de obras é relativamente modesto. Sua 
principal contribuição será em termos de empregos 
indiretos, principalmente através da aquisição de 
máquinas e equipamentos e serviços de terceiros. 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Dinamização de setores econômicos direta e 
indiretamente 

Medidas 

Preventiva  

Mitigadora Contratação de mão de obra local e aquisição de 
equipamentos no comércio local 

Compensatória  

Programas PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Recomendações: 
Privilegiar a contratação de trabalhadores residentes no local, principalmente em seu entorno 
Potencializar para esta população os efeitos positivos de caráter mais direto que possam ser 
gerados. 
 

Descrição do Impacto Previsto: POSITIVO 
Geração de emprego e renda diretos e indiretos 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

O potencial de geração de emprego direto na fase de 
operação do empreendimento também é relativamente 
modesto. Da mesma forma, a sua principal contribuição 
será em termos de empregos indiretos, basicamente no 
que refere da aquisição de máquinas e equipamentos e 
no envolvimento de pessoas empregadas em serviços de 
terceiros, a exemplo dos próprios transportadores e 
coletores de resíduos. Será a implantação da cortina 
verde e sua manutenção periódica que poderá ter 
impacto mais significativo em termos de geração de 
emprego, assim como a recuperação das áreas 
degradadas 

Identificação dos impactos 
ambientais Melhoria da qualidade de vida 

Medidas 

Preventiva  

Mitigadora Contratação de mão de obra local e aquisição de 
equipamentos no comércio local 

Compensatória  
Programas PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Recomendações: 
Privilegiar a contratação de trabalhadores residentes no local, principalmente em seu entorno 
Potencializar para esta população os efeitos positivos de caráter mais direto que possam ser 
gerados 
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Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Alterações nas condições das vias de acesso ao empreendimento 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

As obras de construção civil do empreendimento 
deverão ocasionar uma pequena intensificação do 
trafego de veículos, especialmente de caminhões que 
transportarão o material necessário para a execução do 
projeto. 
Mesmo com a reduzida dimensão deste tipo de serviço 
para a realização do empreendimento, o maior fluxo de 
caminhões pesados durante a operação do aterro poderá 
deteriorar as condições das vias de aceso ao aterro. 
A intensificação do trafego de veículos poderá 
comprometer o estado geral das vias, demandando 
manutenção mais sistemática, especialmente naquelas 
onde deverão trafegar os caminhões que transportam 
lixo até o local do empreendimento. 

Identificação dos impactos 
ambientais Deterioração da qualidade das vias de acessos 

Medidas 
Preventiva 

Implantar programa de comunicação social 
Estabelecer rotas para tráfego de caminhões que 
impactem com a menor intensidade possível os 
moradores da região. 

Mitigadora  
Compensatória  

Programas 

PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DA ESTRADA DE ACESSO A CTR 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Recomendações: 
Para que se atenue o impacto da maior circulação de veículos e assim deteriore as vias de 
acesso recomenda-se a manutenção em caráter mais sistemático das vias de acesso ao 
empreendimento,garantindo a sua trafegabilidade; 
- gestionar junto ao poder público para a conservação e manutenção das vias mais utilizadas; 
- implantação de sistema de sinalização adequada, indicando principalmente o tráfego de 
veículos pesados e a saída deste tipo de veículo da área d; 
- cobertura adequada das cargas transportadas, tais como terra, materiais de construção; 
- evitar o estacionamento de caminhões, tratores e outros veículos nas vias de acesso, nas 
proximidades da CTR; 
- utilização de bandeiras de sinalização e outros dispositivos de controle do fluxo do tráfego, 
como elementos de alerta complementar; 
- implantação de dispositivos de segurança em veículos de serviço que necessitarem trafegar 
em velocidade reduzida ou permanecerem estacionados no leito viário, mesmo que por 
espaços de tempo reduzidos; 
- inserção de dispositivos de segurança individual como coletes, vestimentas e faixas de cores 
fosforescentes ou refletivas, para melhorar as condições de segurança das pessoas que irão 
exercer suas atividades na via de acesso ao CTR; 
- substituição ou reposição da sinalização, imediatamente, em caso de extravio, danificação 
ou insuficiência; 
- regulamentar e controlar a velocidade de operação dos equipamentos e veículos de obras; 
- determinar à aspersão de água e/ou a remoção da lama, no caso da formação de nuvens de 
poeira e de áreas enlameadas. 
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Descrição do Impacto Previsto: NEGATIVO 
Mudanças no aspecto paisagístico do local 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos 

O processo de implantação e operação diária do aterro 
sanitário resulta, inevitavelmente, num impacto visual. 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Ocorrerão mudanças no aspecto paisagístico do local 
surgindo uma nova composição na paisagem. 
Além disso, a modificação dos processos naturais 
associados ocorrerá devido à necessidade de serem 
executadas obras de cortes e terraplanagem na área em 
questão. 
Podem ocorrer então processos que gerem a mudança 
nos talvegues da área, alterando o caminho natural do 
escoamento superficial e subsuperficial da área e, por 
conseguinte, modificações no arranjo das drenagens 
locais bem como no sistema de infiltração de água no 
solo. 

Medidas 

Preventiva  

Mitigadora 

Este impacto pode ser mitigado de forma relativamente 
simples se forem adotados procedimentos locais para 
possibilitar uma melhor aparência no ambiente como a 
elaboração de um projeto paisagístico que contemple a 
utilização de árvores nativas da região. 

Compensatória  

Programas 
PROGRAMA DE MINIMIZAÇÃO DA DESCARACTERIZAÇÃO 
DO AMBIENTE LOCAL 
PROGRAMA DE ÁREAS VERDES 

Recomendações: 
 
 
 

Descrição do Impacto Previsto: INDEFINIDO 
Desaparecimento de sítios com valor arqueológico e paisagístico 

Atividades potencialmente 
geradoras dos impactos previstos Escavação e movimentação de solo 

Identificação dos impactos 
ambientais 

Possibilidade de intervenções sobre áreas de valor 
cultural e ou com potencial para descoberta de vestígios 
ou sítios arqueológicos. 

Medidas 
Preventiva 

O empreendedor não deverá executar nenhuma obra de 
engenharia antes da contratação de profissional de 
Arqueologia e apresentação de projeto de pesquisa 
arqueológica para minimizar o risco de 
descaracterização da área com potencial para 
descoberta de vestígios ou sítios arqueológicos. 

Mitigadora  
Compensatória  

Programas PROGRAMA ARQUEOLÓGICO DE ACOMPANHAMENTO 
Recomendações: 
Portaria IPHAN Nº 230/02 
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QUADRO 15.1. Medidas Preventivas, Mitigadoras e Compensatórias propostas para o empreendimento CTR/ETRIP. 

 
IMPACTOS 
PREVISTOS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS 

COMPENSATÓRIAS 
Elevação da 

concentração de 
material 

particulado e 
efluentes gasosos 

na atmosfera 

1. Manutenção anual dos veículos do empreendimento; 
2. Implantar um procedimento de umedecimento da área durante a 
implantação e operação da central de tratamento dos resíduos; 

1. Plano de Monitoramento dos gases – 
conforme 
Resolução SEMA nº054/2006; 

 

Alteração do nível 
de ruídos nas 

áreas e vias de 
acesso 

1. Implantação de plano de manutenção de maquinários; 

1. Implantação de cortina verde; 
2. Proposta de estabelecimento de 
horário para as atividades das 
máquinas e caminhões em 
conformidade com a legislação; 
3. Uso de EPI’s pelos motoristas, 
maquinistas e operadores do aterro; 

 

Risco de 
contaminação do 

meio aquático 
(Ribeirão dos 
Apertados) 

1. Monitoramento da qualidade das águas superficiais conforme Resolução 
CONAMA nº 357/05 – Classe II; 
2. Treinamento de funcionários envolvidos no processo; 
3. Construção de diques de contenção e programas de prevenção de 
acidentes; 

1. Execução da Estação de 
Tratamento de Efluentes (líquidos 
percolados) em circuito fechado; 
2. Monitorar o sistema de drenagem 
para que apenas a água pluvial seja 
encaminhada para o corpo hídrico; 
3. Dragagem da água acumulada; 
4. Monitoramento constante no 
sistema de drenagem para garantir 
que os líquidos percolados não se 
misturem às águas precipitadas; 
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IMPACTOS 
PREVISTOS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS 

COMPENSATÓRIAS 

Possibilidade de 
contaminação do 
solo e do aqüífero 

por produtos 
químicos e 
resíduos 

1. Instalação de poços de monitoramento; 
2. Treinamento de funcionários envolvidos no processo; 
3. Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas conforme Resolução 
CONAMA nº396/08 e Portaria MS nº518/05 - Monitorar periodicamente a 
qualidade da água e o nível do chorume através dos piezômetros e poços de 
monitoramento; 
4. Efetuar a impermeabilização do solo e especificar as espessuras e 
condições de compactação; 
5. Infraestrutura para o tratamento dos efluentes gerados pelos 
trabalhadores e visitantes do setor administrativo, atentando para os 
critérios ambientais e sanitários; 
6. Construção de drenos eficientes para a captação e desvio do chorume e 
águas pluviais; 
7. Instalação na base do aterro de manta artificial em espessuras adequadas 
como medida de segurança. 

1. Efetuar drenagem eficiente para o 
chorume; 
 

 

Movimentação de 
terra e escavações 

1. Elaboração de projeto específico para movimentação de terra 
observando a topografia local; 
2. Evitar a execução de obras de terra e implantação de sistemas erosivos 
nos períodos de maior pluviosidade; 

1. Implantação de projeto 
paisagístico; Locais vagos devem ser 
mantidos vegetados e nunca com o 
solo descoberto. A presença de 
plantas auxilia muito no combate a 
erosão, através da cortina vegetal; 
2. Eventuais obras de terraplanagem 
devem ser conduzidas 
simultaneamente com a implantação 
de sistemas de drenagem e obras de 
contenção; 
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IMPACTOS 
PREVISTOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 
MEDIDAS 

COMPENSATÓRIAS 

Risco de 
assoreamento do 

rio por erosão 
pluvial do solo 

1. Elaboração de projeto e cronograma para movimentação 
(evitar períodos de grande precipitação) 
2. Planejamento de limpeza da área em dias de estiagem; 
3. Programa de manutenção da estabilidade do solo, amenizando processos 
erosivos com início das obras, tão logo ocorra a limpeza do terreno; 
4. Isolar as áreas de contribuição das águas superficiais com diques, 
canaletas, tubulações e plantio de gramíneas para evitar assoreamento do 
solo; 

1. Implantação de projeto 
paisagístico; 
2. Quando da retirada da infra-
estrutura do canteiro de obras, 
realizarem o plantio de gramíneas no 
local ocupado pelos galpões. 
 

 

Escavação em área 
de empréstimo 

para recobrimento 
das células 

1. Elaboração de projeto específico para movimentação de terra 
observando a topografia local; 
2. O material de escavação das células que será utilizado como 
recobrimento dos resíduos, deverá ser disposto em pilhas junto às mesmas e 
dispor de dispositivo de contenção a fim de evitar o carreamento de 
sedimentos aos cursos d’água; 
3. Construção de bacias de contenção e de redes de drenagem, escadas 
redutoras de energia potencial e enleivamento dos taludes; 
4. Programa de monitoramento do material em suspensão para reduzir 
aporte nos corpos hídricos; 

1. Implantação de projeto 
paisagístico; 
2. Programa de uso/reuso das águas 
da bacia de contenção para as 
atividades de regas do pátio e da 
vegetação; 
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IMPACTOS 
PREVISTOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS 

Redução da 
permeabilidade do 
solo na base e nos 
taludes do aterro 

1. Controle da compactação do solo a ser utilizado na impermeabilização 
das células do aterro, tendo em vista os solos que ocorrem no local; 
2. Planejamento de limpeza da área em dias de estiagem; 

1. Programa de manutenção da 
estabilidade do solo, amenizando 
processos erosivos com início das 
obras, tão logo ocorra a limpeza do 
terreno; 
2. Isolar as áreas de contribuição 
3. Quando da retirada da infra-
estrutura do canteiro de obras, fazer 
o plantio de gramíneas no local 
ocupado pelos galpões; 
4. Instalar tubos piezométricos no 
entorno das células; 

 

Alterações nas 
Condições 

Estruturais do Solo 

1.Evitar concentração de fluxo pluvial; 
2.Evitar grandes áreas descobertas, principalmente nos pontos de maior 
declividade; 
3.Implantar vegetação sobre o solo; 
4.Instalar sistema de escoamento de águas pluviais; 
5.Utilizar pavimentação com brita que permita infiltração da água pluvial; 
 

1. Planejamento para o uso do solo 
retirado na limpeza do terreno, com a 
ação de depositá-lo em local 
reservado protegido contra drenagem, 
o qual servirá para a cobertura final 
das células quando da desativação do 
aterro, pois sendo um solo fértil, 
facilitará o crescimento de vegetação 
na área do aterro após sua 
desativação, onde poderão ser 
implantadas áreas de campos verdes, 
com gramíneas e plantas 
arbóreas/arbustivas; 
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IMPACTOS 
PREVISTOS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS 

COMPENSATÓRIAS 

Alteração da 
composição da 

fauna 
 

1. Recuperação e implantação de 
mata ciliar na APP; 
2. As ações recomendadas estão 
citadas no item 15.2.1; 

 
 

Destruição de 
habitats e 

afugentação da 
fauna 

1. Antes da limpeza da área e instalação do canteiro de obras, as equipes 
técnicas deverão fazer vistoria para resgate dos animais existentes em 
todas as suas fases de desenvolvimento, visando evitar a ocorrência de 
mortalidade de animais em suas fases de desenvolvimento: ovos, ninhegos, 
filhotes, subadultos e adultos; 
2. Realizar a soltura em locais que ofereçam condições de readaptação 
destes, em áreas do entorno, de acordo com o órgão ambiental 
competente; 
3. Informar, em placas, a restrição para pesca e caça; 
4. Vigilância para a redução de circulação de pessoas na área da mata 
ciliar. 
5. Verificar o estado dos motores e o sistema de escape, ajustando à norma 
de ruído vigente; 
 

1.Implantar o Programa de Educação 
Ambiental, alertando os motoristas 
sobre a importância da manutenção 
dos motores dos carros (minimizar o 
ruído e emissões de poluentes) e uso 
desnecessário de buzina em área 
florestal. 
 

 

Supressão de 
espécies da flora 
herbácea para 

instalação da CTR 

 

Plantio gradativo de gramíneas e 
espécies arbóreas/arbustivas após 
cada etapa de trabalho, de forma a 
conferir a área com solo sempre 
coberto por vegetação. 
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IMPACTOS 
PREVISTOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS 

Surgimento de 
possíveis vetores 

de doenças 

1.Programa de cobertura diária das massas de lixo, cercamento da área 
com mourões de concreto e arames para evitar entrada de animais e 
pessoas estranhas; 
2.Programa de Educação Ambiental aos operadores das máquinas para os 
devidos cuidados de desinfecção ao término de cada atividade; 
3.Rigor no controle de entrada de pessoas na portaria, acompanhamento de 
um número reduzido de visitantes acompanhados por guia técnico, sendo 
que os visitantes devem estar adequadamente aparatados para evitar 
contaminações; 
4.Todo visitante que caminhar pela massa de lixo deverá passar por 
processo de descontaminação; 
5.Quando da visita de estudantes ao aterro, mantê-los dentro do veículo e 
serem acompanhados de seus respectivos professores e do guia técnico do 
aterro; 
6.Isolamento da área com tela em malha fina para evitar entrada de 
pequenos animais; 
7.Uso de uniforme pelos operadores da massa de resíduos, no trabalho 
diurno, esses uniformes devem permanecer no local de trabalho, o 
trabalhador não deve ir para casa com o uniforme utilizado em seu trabalho 
no intuito de evitar contaminações externas. 

Sugere-se uma ação em conjunto com 
órgãos de saúde para combater 
vetores de doenças, como por 
exemplo, o mosquito da dengue (Aedis 
Egiptys), ratos (lepstospirose), 
moscas, baratas, etc. 
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IMPACTOS 
PREVISTOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS 

1.Aumento da 
ocorrência de 

espécies nativas 
2.Aumento da 
variabilidade 

genética 
3.Aumento da 
biodiversidade 

vegetal 

As ações recomendadas estão citadas no item 14.2.1. 
 

Recuperação e implantação de mata 
ciliar na APP  

Possibilidade de 
desvalorização dos 

terrenos no 
entorno 

1.Criação de parque industrial para empresas de processos similares 
2.Restabelecer os aspectos cênicos da área com o plantio de espécies 
nativas, para valoração futura do terreno; 
3.Trabalho de marketing (folders, panfletos, outdoors etc.), informando à 
sociedade a respeito da empresa, de forma a fazer transparecer todas as 
suas ações; 
 

1.Benefícios fiscais 
2.Programa de educação ambiental  

Aumento da 
disponibilidade 
energética para 

projetos de 
desenvolvimento 

na região 

1.Utilizar o gás para a geração de energia elétrica para a manutenção das 
estruturas administrativas do aterro, com ampliação futura como 
combustível para os maquinários de operação do aterro. 
2.Reaproveitar os gases originados na digestão anaeróbia dos resíduos classe 
IIA, biogás, como combustível para a geração elétrica, suprindo a parte da 
demanda energética das instalações do empreendimento 
 

 
Projeto de 
aproveitamento de 
biogás 
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IMPACTOS 
PREVISTOS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS 

COMPENSATÓRIAS 
Dinamização de 

setores 
econômicos direta 
e indiretamente 

ligados ao 
empreendimento 

1.Privilegiar a contratação de trabalhadores residentes no local, 
principalmente em seu entorno 
2.Potencializar para esta população os efeitos positivos de caráter mais 
direto que possam ser gerados. 
 

Contratação de mão de obra local e 
aquisição de equipamentos no 
comércio local 

 

Geração de 
emprego e renda 

diretos e indiretos 

1.Contratação de mão de obra local e aquisição de equipamentos no 
comércio local 
2.Privilegiar a contratação de trabalhadores residentes no local, 
principalmente em seu entorno 
3.Potencializar para esta população os efeitos positivos de caráter mais 
direto que possam ser gerados 
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IMPACTOS 
PREVISTOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS 

Alterações nas 
condições das vias 

de acesso ao 
empreendimento 

1.Implantar programa de comunicação social 
2.Estabelecer rotas para tráfego de caminhões que impactem com a menor 
intensidade possível os moradores da região. 
3.Para que se atenue o impacto da maior circulação de veículos e assim 
deteriore as vias de acesso recomenda-se a manutenção em caráter mais 
sistemático das vias de acesso ao empreendimento,garantindo a sua 
trafegabilidade; 
4.Gestionar junto ao poder público para a conservação e manutenção das 
vias mais utilizadas; 
5.Implantação de sistema de sinalização adequada, indicando 
principalmente o tráfego de veículos pesados e a saída deste tipo de veículo 
da área da CTR; 
6. Cobertura adequada das cargas transportadas, tais como terra, materiais 
de construção; 
7. Evitar o estacionamento de caminhões, tratores e outros veículos nas vias 
de acesso, nas proximidades da CTR; 
8. Utilização de bandeiras de sinalização e outros dispositivos de controle 
do fluxo do tráfego, como elementos de alerta complementar; 
9. Implantação de dispositivos de segurança em veículos de serviço que 
necessitarem trafegar em velocidade reduzida ou permanecerem 
estacionados no leito viário, mesmo que por espaços de tempo reduzidos; 
10. Inserção de dispositivos de segurança individual como coletes, 
vestimentas e faixas de cores fosforescentes ou refletivas, para melhorar as 
condições de segurança das pessoas que irão exercer suas atividades na via 
de acesso ao CTR; 
11.Substituição ou reposição da sinalização, imediatamente, em caso de 
extravio, danificação ou insuficiência; 
12.Regulamentar e controlar a velocidade de operação dos equipamentos e 
veículos de obras; 
13.Determinar à aspersão de água e/ou a remoção da lama, no caso da 
formação de nuvens de poeira e de áreas enlameadas. 
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IMPACTOS 
PREVISTOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS 

Mudanças no 
aspecto 

paisagístico do 
local 

 

1.Este impacto pode ser mitigado de forma 
relativamente simples se forem adotados procedimentos 
locais para possibilitar uma melhor aparência no 
ambiente como a elaboração de um projeto paisagístico 
que contemple a utilização de árvores nativas da região. 
2.Implantar cortina vegetal no perímetro do 
empreendimento 

 

Desaparecimento 
de sítios com valor 

arqueológico e 
paisagístico 

O empreendedor não deverá executar nenhuma obra de 
engenharia antes da contratação de profissional de 
Arqueologia e apresentação de projeto de pesquisa 
arqueológica para minimizar o risco de descaracterização 
da área com potencial para descoberta de vestígios ou 
sítios arqueológicos. 
Portaria IPHAN Nº 230/02 
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16 PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO PREVISTOS 

 

A implantação de aterros de resíduos provoca nas suas diferentes etapas - 

estudos, implantação, operação e desativação - uma série de impactos ambientais nos 

diferentes elementos do ambiente natural ou ambiente modificado pelas atividades 

antrópicas. 

 

Com o objetivo de mitigar os seus efeitos, devem ser tomadas medidas de 

controle e monitoramento para reduzir os prejuízos ambientais tanto no meio físico, biótico 

quanto no social.  

 

Devem ser previstos estudos para contemplar importantes elementos na 

implantação dos aterros, tais como:  

 
a) O tipo de tratamento a ser aplicado nos resíduos; 

 

b) Impermeabilização das valas de deposição dos resíduos, com a função de evitar a 

contaminação do subsolo, aqüífero freático e águas confinadas; 

 

c) Coleta das águas superficiais do subsolo em locais onde o freático encontra-se raso, através 

de um sistema de drenagem de fundo;  

 

d) Projeto de drenagem das águas pluviais, com o objetivo de interceptar e desviar o 

escoamento superficial das águas pluviais durante e após a vida útil do aterro, evitando 

infiltrações na massa de resíduos;  

 

e) Projeto de Coleta e tratamento dos líquidos percolados, minimizando seus efeitos poluentes 

no solo e águas subterrâneas;  

 

f) Projeto de drenagem de biogás, objetivando a condução dos gases provenientes da 

decomposição da massa de lixo, evitando sua migração através do solo, podendo se acumular 

em redes em espaços das edificações internas e externas do aterro;  

g) Sistema de tratamento dos gases; para evitar a eliminação dos gases, principalmente o 

metano, diretamente na atmosfera. 
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h) Cobertura final, protegendo a superfície das células, eliminando a proliferação de vetores 

de doenças, diminuindo a taxa de formação de percolados, reduzindo a exalação de odores, 

amenizando o aspecto paisagístico.  

 

Para as diferentes etapas do empreendimento, devem ser implantados sistemas 

de controle ambiental e o seu monitoramento permanente, conforme listagem a seguir: 

 

a) Controle da qualidade dos recursos hídricos: contemplando as águas superficiais e 

subterrâneas; 

 

b) Controle da qualidade do ar;  

 

c) Controle da poluição do solo; 

 

d) Cobertura diária das massas de lixo;  

 

e) Controle de vetores de doenças;  

 

f) Controle da presença de animais na área de intervenção;  

 

g) Programa de educação ambiental;  

 

h) Projeto de desativação do aterro.  

 

 

As principais ações previstas – controle e monitoramento, principalmente – 

estão agrupadas em programas, contemplando justificativa, objetivo, metodologia de 

execução, resultados esperados e executores. 

Para o empreendimento CTR da ETRIP, foram propostos 20 programas 

ambientais, abrangendo todos os impactos e controle previstos, conforme lista abaixo: 
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16.1 Programa de Controle do Tratamento do Chorume 

 

Justificativa: 

A formação de chorume nas pilhas de resíduos pode representar um elemento 

de contaminação dos solos e das águas. Monitorar o seu volume de produção, conduzi-lo para 

tratamento, controlar com análise periódica e recircular nas pilhas de resíduos, é fundamental 

para aferir a eficiência do processo. 

 

Objetivos e Metodologia de Execução:  
 

 Acompanhamento do volume, composição e variação do chorume nas 

diferentes idades do aterro;  

 Análises químicas e bacteriológicas periódicas para detectar os valores dos 

parâmetros que compõem o chorume;  

 Acompanhamento do regime das chuvas para estimar quantidades de 

chorume pela redistribuição das precipitações na massa dos resíduos;  

 Elaboração de tabela e planilhas de anotações para acompanhamento de 

todo o processo, formando uma série histórica;  

 Monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas em 

locais pré-determinados. 

 

 

Resultados esperados: 
 

Manutenção da estabilidade física, química e biológica das águas do ribeirão dos 

Apertados e das águas subterrâneas locais. 

 

Execução: 

Empreendedor com fiscalização dos órgãos ambientais 
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16.2 Programa de Cobertura das Massas de Resíduos Domésticos 

 

Objetivos e Metodologia de Execução:  

 Gerenciar e monitorar as áreas de empréstimos de solo para a cobertura 

das pilhas de resíduos domésticos;  

 Elaborar cronograma de despejo do material em células específicas;  

 

Durante a operação, os resíduos serão cobertos com solos locais ou de áreas de 

empréstimo ou do material excedente das operações de corte/escavações da própria CTR.  

 

Resultados esperados:  

 

 Evitar mistura das águas precipitadas com o material resultante das 

atividades bacterianas existentes na massa de resíduos;  

 Evitar proliferação de moscas e vetores de doenças, evento comum neste 

tipo de caso;  

 Minimizar os efeitos do vento na dispersão de resíduos na CTR e nas 

propriedades vizinhas;  

 Propiciar o escoamento superficial;  

 

Execução:  

Empreendedor com fiscalização dos órgãos ambientais e vigilância sanitária;  
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16.3 Programa de Segurança da CTR 

 

Objetivos:  
 

Implantação de programas de prevenção contra incêndios, explosões, 

derramamento/vazamento de resíduos ou substâncias que constituam ameaças à saúde 

humana ao meio ambiente. 

 
Resultados esperados/Metodologia de Execução:  

 

 Criação de equipe de técnicos com treinamento para atuarem nas ações 

emergenciais;  

 Aquisição de equipamentos de emergência (combate a incêndio, sistema 

de alarme e de comunicação interna via rádio para contato de emergência 

com o corpo de bombeiros, pronto-socorro/médicos, polícia civil e 

Instituto Ambiental do Paraná, entre outros);  

 Elaboração de uma listagem dos equipamentos e materiais com instruções 

do tipo de uso, correta utilização e sua aplicação;  

 Inspeção periódica de todas as instalações e componentes do aterro 

(bombas, drenos, diques e bermas, monitoramento periódico da qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas);  

 Manutenção de quadro com o plano de inspeção de todos os componentes 

indicando o nome do componente, sua possível falha e sugestões para 

ações corretivas;  

 Manutenção da estabilidade física, química e biológica até a estabilidade 

da área.  

 

Execução:  

Empreendedor 
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16.4 Programa de Registro da Operacionalização da CTR 

 

Objetivos e Metodologia de Execução:  
 

 Registro de sua operação, que deverá ser mantido durante sua vida útil, 

mesmo em caso de qualquer transação (venda ou locação), incluindo o 

período de desativação.  

 
Metodologia de Execução e Resultados esperados: 

 

 Registro da quantidade de cada resíduo perigoso recebido e a data de sua 

disposição;  

 Registro da indicação do local onde o resíduo foi disposto, bem como sua 

quantidade e o respectivo número do manifesto, se houver;  

 Registro das análises efetuadas nos resíduos;  

 Registro das inspeções realizadas e dos incidentes ocorridos e respectivas 

datas;  

 Registro dos dados referentes ao monitoramento das águas superficiais e 

subterrâneas e, se for o caso, de efluentes gasosos gerados.  

 Realizar relatório anual contendo:  

 A quantidade de resíduos não perigosos recebidos no ano e acumulada;  

 A descrição do tipo e da quantidade recebida (no ano e acumulada) e do 

tratamento de cada resíduo perigoso, por gerador; 

 

 

Execução: 

 
Empreendedor e empresa consultora com fiscalização do órgão ambiental  
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16.5 Programa de Aproveitamento do Biogás 

 

Objetivos:  
 

Aproveitar o gás metano gerado na decomposição dos resíduos depositados e 

poder utilizá-lo como fonte energética.  

 

Resultados esperados:  
 

Utilizar a geração para suprir inicialmente as demandas da CTR (administração, 

equipamentos, etc) e posteriormente, em seus veículos utilizados na operação.  

 

Execução:  
 

Empreendedor em parceria com empresa especializada em geração de biogás. 

 

 

 

16.6 Programa de Controle da Presença de Animais na Área de Operação da CTR 

 

Objetivos e Metodologia de Execução:  
 

 Evitar a presença de animais em contato com os resíduos depositados, 

evitando exposição e disseminação de potenciais vetores de doenças; 

 Eliminar o efeito atrativo com a cobertura diária das células, 

principalmente aves (garças e urubus)  

 Instalação e manutenção de cerca no perímetro da CTR evitando o acesso 

destes animais;  

 Monitorar as ocorrências destes animais, identificando espécies, 

freqüência, relação com estações do ano;  

 

Resultados esperados:  
 

Evitar a presença de animais na área de intervenção;  

Evitar a proliferação de moscas e vetores de doenças.  
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Execução  
 

Empreendedor com a contratação de empresa especializada com presença de 

biólogos e fiscalizada pelo IAP e Vigilância Sanitária. 

 

 

16.7 Programa de Controle da Qualidade dos Recursos Hídricos 

 

16.7.1 Monitoramento da Qualidade de Águas Superficiais 

 

Justificativa  

O programa de monitoramento da água é fundamental para o acompanhamento 

ambiental do empreendimento já que toda e qualquer alteração na qualidade da água, 

deposição de sedimentos e partículas, contaminação do solo decorrentes do processo de 

implantação dos canteiros de obras e ações subsequentes podem afetar diretamente os 

recursos hídricos. 

 

Na fase de instalação, devido à intensa movimentação de terra e à constante 

manipulação de óleos e combustíveis, o monitoramento da qualidade da água é essencial 

como ferramenta de prevenção e controle de danos ambientais. 

 

O monitoramento e controle da qualidade da água superficial, no ribeirão dos 

Apertados existente na proximidade da Central de Tratamento de Resíduos – CTR/ETRIP, é 

muito importante e necessário para a avaliação do potencial de contaminação. Este 

monitoramento visa coletar dados que permitam avaliar a influencia de percolados sobre o 

ambiente local. É um modo de confirmar os procedimentos adotados, ou indicar eventuais 

alterações necessárias para que os indicadores de qualidade ambiental mantenham-se dentro 

dos parâmetros legais.  

 

Objetivos 

O monitoramento periódico da qualidade da água do empreendimento se 

constitui em mecanismo eficaz para esse fim, além de resguardar o empreendedor quanto à 
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identificação correta das fontes de poluição, as quais ocorrem, e poderão ocorrer com maior 

intensidade, em locais extremos ao condomínio. 

 

Principais objetivos: 

 

 minimizar os impactos da poluição dos cursos hídricos, o programa prevê o 

monitoramento de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos no 

trecho em estudo, visando melhor entender a qualidade das águas para 

não violar os padrões estabelecidos. 

 Avaliar os efeitos das obras sobre a qualidade da água do ribeirão; 

 Subsidiar ações para a manutenção e/ou melhoria da qualidade das águas 

do ribeirão, promovendo benefícios para os ecossistemas e para a 

qualidade de vida da população envolvida. 

 

Ações e Atividades Previstas 

 Definição dos critérios de monitoramento; 

 Articulação de convênios; 

 Monitoramento; 

 Coleta e análise das amostras; 

 Emissão de relatórios parciais; 

 Divulgação dos resultados. 

 

O monitoramento prevê o levantamento sistemático de dados em pontos de 

amostragem selecionados, de modo a acompanhar a evolução das condições da qualidade da 

água ao longo do tempo, fornecendo séries temporais de dados. 

 

Metodologia de execução 

Este programa deve iniciar simultaneamente ao início das obras no terreno. A 

amostragem deve-se dar no curso principal do ribeirão dos Apertados, a montante e a jusante 

da área ser implantada a CTR/ETRIP, para acompanhamento da qualidade da água, 
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procurando identificar variações na composição físico-química e biológica da água durante as 

obras de implantação e operação do empreendimento e buscar medidas preventivas para essas 

variações. 

 

Deverão ser analisados os principais parâmetros da Resolução no 357/2005 do 

CONAMA como: temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), coliformes termotolerantes, nitrogênio total (Nt), fosfatos totais (PO4t), resíduo total e 

turbidez, teor de sólido dissolvido necessários à determinação do Índice de Qualidade de Água 

– IQA, método universalmente reconhecido para acompanhamento da evolução da qualidade 

de águas interiores, desenvolvido pela National Sanitation Foundation dos Estados Unidos da 

Ámérica. Todas as amostras de água bruta coletadas deverá ser discretas, ou simples, colhidas 

na superfície a uma profundidade máxima de 30 cm no meio do curso d’água. 

 

Para a coleta e preservação das amostras de água bruta superficial, recomenda-

se adotar a técnica do Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água da CETESB – 1ª 

edição de 1988. 

 

Estes parâmetros de análise auxiliarão a identificação de impactos específicos 

da atividade e a comparação dos resultados com o enquadramento do rio, segundo a 

classificação dada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Em função dos 

resultados obtidos, novo programa de monitoramento poderá ser elaborado. 

 

As amostragens deverão ser realizadas com freqüência mínima de dois meses, 

de forma a coletar informações nas diferentes estações do ano, visando limitar a influência da 

variável climática sobre a interpretação dos resultados. Os procedimentos adotados para as 

coletas deverão seguir as diretrizes definidas nas normas brasileiras ABNT. As Amostragens 

devem se estender por toda a etapa instalação, operação da CTR e após 5 anos do 

encerramento. 

 

Método a Utilizar 

Durante o monitoramento da qualidade da água poderão ser desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

 Registro do nível de referência para a qualidade da água; 
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 Verificação da conformidade com os parâmetros fixados pela legislação; 

 Avaliação da tendência da água ao longo do tempo; 

 Levantamento de perfil sanitário ao logo dos rios; 

 Vigilância em relação a acidente de lançamento de efluentes; 

 Determinação da causa de mortandade de peixes e de outros efeitos. 

 

Executor 

Empreendedor e técnicos habilitados para o planejamento e execução do 

programa de monitoramento. Recomenda-se que os responsáveis destes programas de 

amostragens sejam químicos ou que, obtenha destes profissionais ajuda para a escolha dos 

métodos analíticos adequados. 

 

16.7.2 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas 

 

16.7.2.1 Poços de abastecimento 

 

Justificativa 

A avaliação periódica da qualidade das águas subterrâneas destinadas ao 

abastecimento humano é de fundamental importância para o empreendimento, já que 

contempla a saúde e a qualidade de vida dos funcionários envolvidos. 

 

 Prevista em lei (Portaria 518/04), os parâmetros de potabilidade estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde, surgem como medidas de vigilância, a serem adotadas para que o 

homem possa receber água de qualidade compatível com a natureza de suas exigências 

orgânicas. 

 

Ainda, o monitoramento das águas destinadas ao abastecimento também servem 

como exame verificador das condições das águas subterrâneas na região. Neste sentido, 

Rebouças (2002) esclarece que “efetivamente, muito embora não haja uma coincidência física 

rigorosa entre divisores de água superficial e subterrânea, o sistema de fluxos no subsolo 

tende a configurar a compartimentação que é imposta pelo sistema de drenagem de 

superfície... outro aspecto importante resultante da consideração do sistema de fluxos, diz 
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respeito ao fato de que um poço profundo, da ordem de centenas de metros, capta água que 

é proporcionada pelos fluxos intermediário ou regional, ao passo que um poço raso, vizinho, é 

abastecido pelo sistema de fluxo local. Regra geral, as zonas de recarga das águas que são 

captadas por um poço profundo são as colinas distantes”.  

 

Objetivos 

Estabelecer um programa de monitoramento da qualidade da água dos poços 

destinados ao abastecimento da CTR/ETRIP. Analisar os parâmetros de potabilidade da água e 

subsidiar ações para a manutenção e/ou melhoria da qualidade das águas subterrâneas, 

promovendo benefícios para os ecossistemas e para a qualidade de vida da população 

envolvida na sub-bacia do ribeirão dos Apertados. 

 

Metodologia 

 

O monitoramento deverá ser realizado nos poços a serem perfurados na área 

destinada a CTR/ETRIP. A perfuração dos poços deverá contemplar os requisitos dispostos na 

Norma 6410 - Amostragem e monitoramento das águas subterrâneas (CETESB, 1988). 

 

As análises de água nos poços deverão ser realizadas semestralmente, conforme 

resolução 518/04 do Ministério da Saúde. Portanto, o monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas deve se estender por todo o período de vida útil da CTR/ETRIP, ou até que se 

adote outro tipo de captação para abastecimento. Os procedimentos adotados para as coletas 

deverão seguir as diretrizes definidas nas normas brasileiras ABNT. 

 

16.7.2.2 Poços de monitoramento 

 

Justificativa 

 

Os resíduos sólidos depositados na CTR/ETRIP ao se decomporem, originarão 

efluentes líquidos e gasosos. As ações de controle, embasadas e permanentemente 

retroalimentadas pelos dados obtidos no monitoramento, têm a função de minimizar e 

controlar os potenciais efeitos deletérios destes percolados, mantendo-os sempre dentro de 

padrões aceitáveis. 
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O monitoramento da água subterrânea tem a finalidade de detectar alterações 

na qualidade da água do freático local, com possíveis infiltrações de chorume e gases no 

subsolo. Na concepção do Projeto Executivo da CTR/ETRIP, está previsto poços de 

monitoramento, para que sejam feitos com a freqüência necessária, análises que apontem o 

andamento de possíveis infiltrações, tais perfurações devem ser seguidas conforme determina 

a NBR 13896/97. 

 

A ocupação da área ainda possui sistema de esgoto sanitário, também elemento 

de preocupação em possíveis processos de contaminação de aqüífero com possíveis 

repercussões nas águas superficiais e em razão disto, a necessidade do monitoramento. 

 

Eventualmente, tais poços de monitoramento poderão ser utilizados como poços 

de bombeamento, com a finalidade de se efetuar o rebaixamento do nível freático, quando 

este se faz presente, diminuindo o potencial hidráulico, a fim de isolar o nível saturado da 

fonte de poluição, criando uma zona de captura de águas subterrâneas.  

 

Objetivos 

Este monitoramento visa coletar dados que permitam avaliar a influência de 

percolados sobre o meio ambiente. É um modo de confirmar os procedimentos adotados, ou 

indicar eventuais alterações necessárias para que os indicadores de qualidade ambiental 

mantenham-se dentro dos parâmetros legais. 

 

Para uma fiscalização efetiva do grau de problemas ambientais gerados pela 

probabilidade de contaminação das águas subterrâneas deve ser construída uma rede de poços 

de monitoramento –tipo piezômetro- que abranja desde a área do entorno do aterro bem 

como a área interna. A localização deverá ser feita por estudo específico antes da execução 

das obras de engenharia. 

 

Estas perfurações serão implantadas com três objetivos principais: 

a) Medição dos níveis da zona saturada, com a finalidade de se identificar a rede de fluxo de 

água subterrânea a partir de cálculos feitos com base nos gradientes hidráulicos 

determinados; 

b) Determinação dos parâmetros hidráulicos do aqüífero freático; 
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c) Coleta sistemática e periódica de amostras de água para analises físico-químicas, a fim de 

se obter um padrão hidroquímico e se avaliar a situação atual da zona saturada, no que 

diz respeito à sensibilidade hidrogeológica do aqüífero freático. 

 

Metodologia 

 

A locação dos poços de monitoramento deverá ser efetuada por um geólogo 

competente e obedecerá ao seguinte critério: 

 

Deverá ser executado um cadastro de todos os poços cacimbas bem como 

aqueles que se utilizem o Aqüífero Fraturado (ou profundo) na área diretamente afetada pelo 

empreendimento. Nos poços rasos deverá ser executada a mesma analises que nos poços tipo 

piezômetro, apenas com periodicidade superior. 

 

Na perfuração dos poços de monitoramento, podem ser utilizados vários 

métodos, sendo recomendados àqueles que não utilizam fluidos de perfuração, os quais 

podem influenciar na composição química da água de amostragem. Dentre os equipamentos 

destinados à perfuração dos poços cita-se: trado manual ou mecanizado, percussão com jato 

de água e rotativa diamantada. 

 

As coletas das amostras de água subterrânea serão efetuadas nos poços de 

monitoramento e deverão iniciar-se assim que os mesmos forem perfurados. Os procedimentos 

adotados para as coletas deverão seguir as diretrizes definidas nas normas brasileiras ABNT. 

 

Após o término da construção, o poço deve ser esgotado tantas vezes forem 

necessárias, até que se obtenha água com turbidez menor que cinco N.T.U. 

 

Nos serviços de análise do lençol freático, deve-se coletar uma amostra de cada 

poço perfurado, onde deve contemplar os seguintes itens: 01 análise “in loco” de pH semanal, 

mais coleta e análise mensal de DBO e OD, mais uma análise semestral completa, constituída 

dos seguintes parâmetros: pH, DBO, OD, DQO, resíduos sedimentáveis, totais, fixos, 

colimetria, estreptococos, ferro, fósforo total, condutividade específica, cloreto, sulfeto, 

nitrogênio, metais pesados. 
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Os seguintes parâmetros físico-químicos deverão ser analisados trimestralmente 

para o chorume (ponto de coleta na entrada do sistema de tratamento) e para o efluente 

tratado (saída do sistema de tratamento): DBO total, DBO solúvel, DQO total, DQO solúvel, 

resíduo total, resíduo fixo, resíduo não filtrável, resíduo filtrável, resíduo sedimentável, 

nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldalh, nitratos, níquel, cobre, chumbo, mercúrio, cromo 

total, compostos halogenados, colimetria total/fecal, fosfato total, orto-fosfato, cloretos, 

sulfatos, pH, temperatura, fenóis, arsênio, cianeto, cádmio. 

 

Para a coleta de amostras de água dos poços de monitoramentos, poderá ser 

utilizado, por exemplo, o “bailer”, um equipamento manual muito utilizado para este tipo de 

amostragem. 

 

Para haver uma comparação com a qualidade ambiental atual, deve ser feita a 

construção dos poços enquanto os empreendimentos estejam na fase de implantação, o que 

permitirá uma futura análise comparativa. 

 

O monitoramento deve ser iniciado após a perfuração dos poços na fase de 

implantação da CTR/ETRIP, manter-se durante a operação e inclusive após o encerramento 

das atividades. 

 

Executor 

O empreendedor junto com técnicos qualificados deverá responsabilizar-se pela 

elaboração do estudo que deverá determinar a freqüência necessária das coletas de água e da 

periodicidade de determinação do nível do lençol freático, manutenção e conservação dos 

poços bem. Ao órgão ambiental caberá a fiscalização.  
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16.8 Programa de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento dos Cursos de Água 

 

Justificativa e objetivos: 

A limpeza de terrenos, a terraplanagem, o tráfego e a escavação são atividades 

previstas para a implantação do empreendimento que poderão provocar processos erosivos dos 

solos e, mais dificilmente para o caso, instabilidade das encostas, especialmente em períodos 

de maior pluviosidade. Esses processos têm como conseqüência a disponibilização de material 

particulado que poderá ser carreado para o ribeirão dos Apertados, curso d’água mais 

próximo, aumentando sua turbidez e, eventualmente, podendo assoreá-los. Durante as obras, 

o risco será de seu assoreamento causando modificações na qualidade da água com reflexos 

imediatos para a ictiofauna e indiretos para outros animais que utilizem o córrego. 

 

Os objetivos desse programa são identificar os pontos de maior susceptibilidade 

à erosão, definir e implementar as técnicas de prevenção, controle e estabilização desses 

processos, bem como monitorá-los e avaliar a eficiência das atitudes adotadas. O 

desencadeamento de processos erosivos é mais afeto à fase de implantação, no entanto, 

poderão também se desenvolver durante a fase de consolidação. 

 

Metodologia de execução: 

1) Manter o solo coberto na maior parte do tempo com vegetação adequada à sua 

estabilização;  

2) Manter os  materiais destinados a aterro e/ou reaterro das cobertos nos períodos de chuva 

para evitar seu carreamento para os cursos de água próximos ou umidificados nos períodos 

de seca para impedir sua suspensão (geração de poeira); 

3) Identificação dos pontos onde os processos erosivos tenham se iniciado e o tipo de processo; 

4) Definição das medidas de controle e estabilização a serem adotadas em função do tipo de 

processo e implantação das medidas; 

 

Execução: 

Empresa responsável pelas obras. 
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16.9 Programa de Controle de Contaminação do Solo 

 

Objetivos:  
 

 Elaboração e implementação de projeto de recuperação de área 

degradada – PRAD;  

 Implantação de drenos para o percolado;  

 Implantação da impermeabilização de geomantas nas células de resíduos;  

 Implantação de sistema de tratamento dos efluentes (chorume ou 

percolado), disposição adequada do lodo gerado.  

 Recuperação e manutenção da mata ciliar do ribeirão dos Apertados;  

 

Resultados esperados:  
 

 Recuperação da mata ciliar e de áreas degradadas por erosão, agricultura;  

 Manter a estabilidade dos taludes das pilhas, evitando  a contaminação do 

solo e aqüíferos.  

 
Responsabilidade pela execução:  
 

Empreendedor e empresa especializada na implantação das ações de 

recuperação ambiental;  

 

 

16.10 Programa de Controle da Qualidade do Ar 

 

Objetivos:  
 

 Manter horário de funcionamento das atividades dentro do horário 

conhecido e aceito pela população do entorno;  

 Treinamento de operadores e manutenção regular de equipamentos e 

maquinário;  

 Implantação de cortina vegetal e realização de cobertura diária das 

massas de lixo;  

 Implantação de queimadores de gás;  
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Resultados esperados:  
 

 Evitar problemas bronco-respiratórios para os operadores das máquinas e 

população de entorno.  

 Exaustão do metano com liberação para a atmosfera de gás carbônico 

(CO2) e água, potencialmente menos poluente que o metano;  

 Minimizar odores nauseabundos resultantes das atividades, por exemplo, 

de compostagem orgânica e da deposição dos resíduos;  

 Reduzir material particulado em suspensão;  

 Redução de ruídos provocados pelas máquinas e equipamentos;  

 
 
Responsabilidade pela execução:  

 

Empreendedor e empresa especializada em controle atmosférico;  

 

 

16.11 Programa de Controle de Vetores de Doenças 

 

Objetivos:  
 

 Oferecer cursos e treinamentos em saúde e segurança dos colaboradores 

que atuam na CTR, com a criação de comissão interna; 

 Monitorar através de exames regulares as doenças incidentes nos  

colaboradores que atuam na CTR; oferecendo vacinas, exames médicos 

obrigatórios e específicos (malária, dengue, febre amarela, leishmaniose, 

entre outras);  

 Implantação de infraestrutura sanitária aos colaboradores em todas as 

fases do empreendimento;  

 Instalação de sistema de biosegurança para operadores e visitantes e 

lavagem dos pneus dos carros que adentrarem á área do aterro.  

 

Resultados  esperados:  
 

Controlar as doenças que se manifestem e evitar o surgimento de outras para 

que não se disseminem entre os colaboradores e população do entorno.  
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Execução: 
 

Empreendedor, através de comissão interna de saúde e segurança no trabalho, 

fiscalizado pelos agentes da Vigilância Sanitária. 

 

16.12 Sinalização e Monitoramento da Qualidade da Estrada de Acesso a CTR 

 

Objetivos:  
 

 Sinalizar com placas rodoviárias as proximidades da CTR, tanto para 

chegada quanto para saída de caminhões, melhorando a segurança para os 

usuários; 

 Melhorar a sinalização em todo o trecho da estrada ao longo do trajeto de 

acesso a CTR – Rod.João da Rocha Loures – em razão do tráfego de 

caminhões de transporte dos resíduos, incluindo o da CTR da Prefeitura 

Municipal, e de escoamento da safra agrícola; 

 Monitorar a degradação do piso asfáltico da rodovia pelo incremento do 

transporte dos caminhões e realizar melhorias quando necessário. 

 

Efeitos esperados:  
 

 Evitar acidentes com caminhões que transportam os resíduos e que podem 

causar poluição nos recursos hídricos locais – ribeirão dos Apertados, 

ribeirão Três Bocas. 

 

Execução: 
 

Empreendedor em parceria com o DER/PR, IAP, Prefeitura do Município de 

Londrina. 
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16.13 Programa de Controle de Riscos e Acidentes 

 

Objetivos:  
 

 Treinamento de motoristas e operadores 

 

Efeitos esperados:  
 

 Evitar acidentes com caminhões que transportam os resíduos e que podem 

causar poluição nos recursos hídricos locais – ribeirão dos Apertados, 

ribeirão Três Bocas. 

 
Execução: 

 

Empreendedor em parceria com o DER/PR, IAP, Prefeitura do Município de 

Londrina e executada por empresa especializada em acidentes de carga perigosa. 

 

 

16.14 Programa de Educação Ambiental 

 

Objetivos:  
 

 Criar uma Comissão interna para agendamentos de cursos, minicursos, 

campanhas de fomento ao conhecimento sobre cuidados com o meio 

ambiente, conhecimento sobre resíduos sólidos, destino adequado dos 

resíduos sólidos, conhecimento sobre reciclagem, entre outros assuntos, 

em parceria com os órgãos de meio ambiente, secretaria de educação, 

com Ong´s ambientalistas, escolas e universidades da região; 

 Elaborar cronograma junto às escolas para o procedimento de ministrar 

palestras sobre assuntos pertinentes a respeito dos cuidados ambientais e 

destino correto do lixo e materiais recicláveis; 

 Implantar sala equipada para este fim junto à infra-estrutura 

administrativa do aterro sanitário.  
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Efeitos esperados:  
 

Criar vínculo de aprendizado, conscientização e equilíbrio requeridos para a 

melhoria da qualidade ambiental da região.  

 

Execução: 
 

Empreendedor, ONG’s, Associação de Moradores  

 

 

 

16.15 Programa de Áreas Verdes 

 

Justificativa  

A presença de cobertura vegetal principalmente arbórea e arbustiva é essencial 

para a preservação e conservação dos solos, para a manutenção da qualidade e quantidade 

dos recursos hídricos quando esta se encontra nas margens dos cursos de água constituindo as 

matas ciliares e para a atração e manutenção da fauna local. 

 

Neste programa estão incluídas as ações de recuperação da mata ciliar do 

ribeirão dos Apertados; implantação da cortina vegetal no perímetro da CTR e da cobertura de 

gramíneas nos taludes e nas áreas que necessitam de proteção do solo. 

 

Objetivos 

Este programa tem por objetivo avaliar a recuperação e a regeneração natural 

da vegetação das áreas de preservação permanente, bem como a adoção e os resultados das 

medidas mitigadoras e compensatórias propostas, visando a recuperação e o aumento das 

áreas vegetadas nos locais impactados nas etapas de implantação e operação do 

empreendimento. 

 

Metodologia de execução 

 Plantio de espécies nativas e grama nos locais indicados. Serão realizadas 

vistorias semestrais no período de dois anos na faixa e nos locais onde a 
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vegetação foi suprimida visando identificar as espécies existentes, o seu 

crescimento e desenvolvimento e descrever as medidas mitigadoras e 

compensatórias adotadas e os seus resultados. 

 Elaboração de relatórios técnicos semestrais no período de dois anos 

detalhando as os parâmetros observados nas vistorias periódicas. 

 
Efeitos esperados:  

 Recuperação da mata ciliar e melhorando a conectividade com fragmentos 

florestais da AII, melhorando o fluxo gênico; 

 Aumentar a diversidade florística do local e possibilitar a dispersão natural 

das sementes das árvores plantadas por toda a região;  

 Melhoria da condição biológica local – qualidade do ar; dispersão de 

sementes; aporte de nutrientes aos cursos d’água. 

 

Executores 

Biólogos ou agrônomos. 

 
 

16.16 Programa de Monitoramento da Fauna 

 

Justificativa: 

 

Os elementos envolvidos na implantação e operação de uma CTR põem em risco 

a qualidade dos recursos naturais e biológicos e por conseqüência, os moradores afetados ou 

do entorno do empreendimento. 

 

Alguns destes impactos são irreversíveis e outros, sofrem com o funcionamento 

da atividade. 

 

A fauna responde de forma direta a estas alterações. A ictiofauna (peixes) pode 

ser afetada pelo risco de contaminação das águas. As demais espécies de fauna já estão 

perturbadas localmente pela perda da cobertura arbórea e pelas atividades agrícolas. 
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Desta forma, torna-se necessária a implantação de um programa de 

monitoramento da fauna local e sua relação com os fragmentos florestais do entorno.  

 

Objetivo: 

Acompanhar a dinâmica da avifauna em relação à execução do empreendimento 

e assim detectar problemas ambientais em fase inicial, otimizando a aplicação de possíveis 

medidas de manejo poderá detectar problemas ambientais em fase inicial. 

 

Metodologia de execução: 

 

 Realizar monitoramento permanente dos três principais grupos de fauna – 

aves, peixes e mamíferos, a ser realizado através de inventários 

periódicos. Uma vez que o ciclo anual de atividades das aves é fortemente 

influenciado pela sazonalidade, os inventários propostos podem ser 

realizados em dois momentos do ano: 1) primavera-verão e 2) outono-

inverno; 

 Realizar levantamentos de fauna a cada 6 meses, compondo relatórios que 

componham o inventário de fauna  local e pode demonstrar o 

comportamento das espécies a partir da instalação e operação da CTR. 

 

Executores 

Biólogos com conhecimentos nas espécies envolvidas. 

 

 

16.17 Programa Arqueológico de Acompanhamento 

 

Objetivo: 

Esse programa prevê o acompanhamento dos trabalhos de execução das obras 

de terraplanagem, escavações, águas pluviais e de outras atividades de movimentação de 

terrenos por um arqueólogo para Identificação, delimitação e registro das evidências 

arqueológicas e/ou resgate de objetos após elaboração de projeto a ser submetido à 

aprovação pelo IPHAN. 
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Metodologia de execução: 

 

A partir do cronograma de implantação do empreendimento, deverá ser 

contratado um arqueólogo para acompanhamento das intervenções de escavações do terreno e 

que possam revelar indícios arqueológicos. 

 

Os acompanhamentos ocorrerão na área diretamente afetada (ADA). Ao final, 

será um relatório investigativo comprobatório da presença ou ausência destes indícios. Na 

possibilidade da presença de qualquer um destes indícios, deverá ser feito o seu resgate. 

 

 

Executores 

Arqueólogo habilitado ao exercício da atividade. Para os trabalhos da fase de 

implantação será contratado o Prof.Dr.Lúcio Tadeu Motta do Laboratório de Arqueologia, 

Etnologia e Etno-História da Universidade Estadual de Maringá. 

 

 

16.18 Programa de Comunicação Social 

 
 

Objetivos: 
 

 Tem como função ser um canal de diálogo entre a CTR e a comunidade 

afetada; 

 Busca interação com a população do entorno, levantando e antecipando 

soluções para conflitos que se estabeleçam com a implantação e operação 

da CTR; 

 Divulgar informações do empreendimento a comunidade e a imprensa, 

divulgando o trabalho da empresa e sua importância estratégica na 

garantia da qualidade do meio ambiente urbano; 

 Valorizar a função do aterro no ambiente urbano através de campanhas 

educativas. 
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Metodologia: 
 

 Identificação de lideranças locais, associação de moradores para 

estabelecimento de diálogo e levantamento de demandas da comunidade 

e percepção do empreendimento; 

 Promover reuniões com a comunidade afetada pelo empreendimento; 

 Elaboração de folder contendo as principais características da operação do 

aterro e seus possíveis impactos e medidas adotadas para evitá-los para a 

distribuição junto a comunidade; 

 Estabelecimento de um canal de comunicação com os gestores públicos 

municipais responsáveis pelo setor de meio ambiente; 

 Implantação de projetos de inclusão social junto às comunidades afetadas; 

 Elaborar  relatórios de documentação das reuniões com a comunidade e os 

avanços dos conflitos que venham a surgir. 

 

Executores 

Empreendedor, ONG’s, Associação de moradores locais. 

 

 

 

16.19 Programa de Minimização da Descaracterização do Ambiente Local 

 

 

Justificativa 

 

A área escolhida para a implantação da CTR ETRIP possui características rurais 

com cenário bucólico, constituído de pequenas propriedades, sítios e chácaras. 

 

A implantação de uma CTR produz uma mudança da rotina dos seus moradores e 

uma forte descaracterização da paisagem, tanto na fase de implantação quanto na operação. 

 

Além do fluxo maior de caminhões circulando, maior número de pessoas 

trabalhando no local, maior índice de ruídos, entre outros, modificando o ritmo de vida, 
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normalmente tranqüilo. Também, incorpore-se o mau cheiro e a descaracterização da 

paisagem 

 

Objetivo 

 

Atenuar os efeitos da descaracterização cênica e dos efeitos locais da 

implantação da CTR para a população residente e circulante na ADA, AID e AII principalmente. 

 

 

Metodologia: 
 

 Controle do nível de ruídos de máquinas e equipamentos, com 

manutenção e uso de abafadores; 

 Manter horário de funcionamento dentro dos padrões industriais e 

comerciais, evitando horários de descanso da comunidade; 

 Implantação de cortina vegetal no entorno do empreendimento ou ADA, 

com escolha de espécie vegetal de rápido crescimento e que alcance 

altura suficiente para “esconder” ou atenuar o seu impacto visual; 

 Manutenção das boas condições do acesso da rodovia, que será impactada 

relativa ao aumento de fluxo de veículos.  

 

Executor 

Empreendedor e empresa especializada em plantio vegetal e parceria com o 

DER (rodovia). 

 

16.20 Programa de Desativação da CTR 

 

Objetivos:  
 

 Encerramento das atividades de operação da CTR;  

 Manutenção da infraestrutura de iluminação noturna, segurança e 

controles ambientais (sistema de drenagem, vias de acesso, poços de 

monitoramento, drenos de gás, etc); 
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 Manutenção do cercamento da área com placas informativas do 

encerramento da atividade;  

 

Resultados esperados:  
 

Manutenção da estabilidade física, química e biológica até que o local se 

encontre em condições de ser usado para outras finalidades compatíveis ao local.  

 

Execução:  
 

Empreendedor, que contratará empresa para a manutenção da área 

 

 

16.20.1 Programa Espaço nas Escolas 

 

Programa para a população da região para compartilhar espaço nas escolas, com 

atividades e estratégias que visam contribuir para a promoção e defesa dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, e, em especial, a Educação Ambiental (EA), estimulando o ingresso, 

permanência, aprendizagem e participação de crianças e jovens em escolas públicas na 

região. A ser operacionalizado a partir de oficinas de cidadania, arte, cultura e meio ambiente 

no ambiente escolar para o ensino fundamental. 

 

16.20.2 Programa de Olho na Estrada 

 

Programa com objetivo prevenir atitudes inseguras no transporte coletivo e de 

produtos perigosos por meio da conscientização de pedestres e dos motoristas. A ser 

operacionalizado em parceria com a CTR Municipal como parte de um sistema de 

gerenciamento de riscos. A meta do programa é a redução a zero no número de acidentes nas 

estradas com pedestres e com produtos químicos. Além do controle rigoroso da pesagem dos 

caminhões para conservação das estradas.  
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17 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A geração de resíduos por parte dos setores produtivos e pela população em 

geral, e as dificuldades de se fazer o seu correto manejo e destinação, evitando os danos 

sócio-ambientais conhecidos, tem se transformado no grande dilema das sociedades 

contemporâneas, de tendência urbana e de perfil de consumo de produtos industriais.  

 

Os setores industriais por sua vez, buscam ampliar suas atuações e criam 

volumes cada vez maiores de produtos e por conseqüência, consomem recursos naturais e 

matérias primas em escala astronômica. O resultado deste cenário é a produção de volumes 

também astronômicos de resíduos das mais diferentes classificações e de riscos de ação 

poluente, que apontam para uma necessidade de destinação correta e que tenham viabilidade 

ambiental. 

 

Os cenários econômicos atuais no Brasil e as demandas legais para destinação 

dos resíduos – domésticos e industriais – estão criando uma mudança na forma de planejar as 

cidades e no desenvolvimento regional. 

 

Os conceitos de aterro sanitário e industrial dão lugar as Centrais de 

Tratamento de Resíduos/CTR´s, já que os volumes que chegam aos aterros atuais e que dão a 

referência da sua vida-útil, precisam diminuir. Não é possível mais mudar frequentemente o 

endereço destes aterros e impactar novas áreas, deixando a herança dos passivos ambientais. 

 

No caso dos resíduos domésticos, a atenuação do problema está na separação 

primária e reciclagem do que é possível fazer. Para tal, o poder público deve dotar as cidades 

de infraestrutura para recolhimento associado com forte programa de educação ambiental da 

população. 

 

Para os resíduos industriais, a existência de CTR´s para recebimento de resíduos 

deverá ser um forte diferencial na competitividade e atratividade de novos investimentos para 

a região e marca seu alinhamento com a legalidade e tendências mundiais de sustentabilidade 

ambiental. 
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O norte do Estado do Paraná, incluindo a cidade de Londrina e região 

metropolitana, tem apresentado índices de crescimento econômico bastante elevados em 

relação a média nacional, e por isso, produção crescente de resíduos industriais. 

 

As opções de destinação atuais estão situadas em Chapecó/SC, Curitiba/PR e 

São Paulo/SP, a distâncias nunca inferiores a 400 Km.  

 

Os riscos ambientais do transporte destes resíduos a longas distâncias e os 

custos financeiros as empresas, atestam a necessidade urgente da implantação deste tipo de 

empreendimento na região. As cartas de apoio dos potenciais clientes de uma CTR para 

resíduos classe I e II no ANEXO X – CARTAS DE APOIO A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

deste estudo confirmam tal afirmativa. 

 

O presente EPIA/RIMA demonstrou todos os impactos ambientais associados a 

esta atividade e os desafios que devem ser superados para a sua implantação.  

 

O uso atual – perfil agrícola – foi responsável pela perda da qualidade ambiental 

original, visto que a remoção arbórea já aconteceu. O manejo do solo e uso freqüente de 

agrodefensivos oferecem forte pressão sobre a qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas. As espécies de fauna presentes no local são escassas e de baixa diversidade, a 

exceção da avifauna, presentes em maior número e que usam a área como passagem para os 

fragmentos florestais no entorno. 

 

A viabilidade ambiental em implantar o empreendimento proposto acontecerá 

na medida que se cumpra toda a legislação atual e se implante as medidas e programas 

propostos para atenuar os impactos identificados.  

 

Somando-se a esta necessidade, o grupo empresarial proponente da CTR/ETRIP 

de Londrina, acumula larga experiência na destinação e tratamento de resíduos, atuando no 

empreendimento Central de Tratamento e Disposição de Resíduos Industriais e Comerciais. 

 

CETRIC – Chapecó/SC e já atuando no transbordo de resíduos industriais de 

Londrina e região. 



 

 

 
126 

 

Portanto, dada a grande importância de uma CTR de resíduos industriais para a 

região norte-paranaense e uma alternativa de aterro para os resíduos domésticos da cidade de 

Londrina, apoiando a CTR já instalada do município, concluímos pela instalação da Central de 

Tratamento de Resíduos da Empresa Paranaense de Resíduos Industriais do Paraná/ETRIP no 

Lote 2-A – Fazenda São José IIA, Londrina/PR, acesso pela Rodovia João Alves da Rocha Loures 

(Estrada Distrito de Maravilha), desde que sejam cumpridas toda a legislação pertinente, que 

o empreendedor implante todas as medidas e programas ambientais propostos e que a 

população atingida não tenha perda de qualidade socioambiental.  
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1. Objetivo do Estudo  
 

O aterro de resíduos sólidos a ser implantado em Londrina/Pr, pela empresa 

ETRIP (Empresa Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná), receberá resíduos das 

classes I, II-A e II-B.  

O acúmulo de resíduos, principalmente os da classe II-A produzem 

naturalmente um liquido denominado lixiviado, ou chorume. O volume de lixiviado 

produzido está intimamente ligado as condições climáticas, principalmente a precipitação. 

É largamente conhecida no meio técnico os impactos negativos que o 

descarte (quer intencional ou não intencionalmente – vazamento) de lixiviado não tratado 

acarreta ao meio físico e biológico. A composição do lixiviado é bastante dependente de 

fatores tais como: tipos de resíduos acumulados e idade do aterro, entre outros. 

Por este motivo, optou-se pela implantação de uma Estação de Tratamento 

de Efluente (ETE) para a remoção dos constituintes tóxicos do lixiviado, e também 

aqueles que a principio não são tóxicos, mas que podem causar mudanças negativas no 

meio onde o mesmo se encontrar.  

A ETE proposta neste estudo foi concebida a partir das seguintes 

informações: 

• Projeto do aterro (lay out), com informações geométricas do mesmo; 

• Levantamento planialtimétrico da área do aterro; 

• NBRs aplicáveis; 

• Informações climáticas (precipitação, evapotranspiração e vazão); 

• Legislação diversa: Res. Conama 357/2005, etc; 

• Literatura técnica especializada; 

 

Propõe-se que o efluente tratado seja totalmente recirculado, sendo 

aspergido sobre a massa de resíduos. 

O sistema de tratamento adotado é composto por diversas fases, com vistas 

a remover os contaminantes, conforme apresentado a seguir. 
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2. Descrição do Empreendimento a Ser Atendido  
 

A área total do aterro prevista em projeto (considerando a ocupação total, já 

que o empreendimento será ocupado em fases) é de 232.474,16 m² (área das células). 

Deste total, 177.215,30 m² são destinados às células para resíduos classe II-A 

(produtores de lixiviado).   

As técnicas de operação deste aterro serão as usualmente utilizadas, ou 

seja, abertura de células por meio de escavação em solo (células impermeabilizadas), 

deposição de resíduos no interior das células, e por fim a cobertura da mesma com solo 

(argila compactada).  

O corpo hídrico receptor do entorno da área do empreendimento é ribeirão 

dos Apertados, conforme a Figura 1 a seguir. 

 

 
            Aterro ETRIP, Londrina/Pr 

FIGURA 1: Localização do empreendimento com destaque para a rede hidrográfica 
regional. Fonte: Carta IBGE, Folha Londrina, SF.22-Y-D-III-4. 

 

O aterro será provido de um sistema de drenagem de lixiviados, que 

conduzirá os mesmos até a ETE, conforme projeto especifico. 
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3. Características do Efluente a ser Tratado  
3.1 Vazão 

Como requisito para o projeto da estação de tratamento de lixiviado, 

estimou-se a faixa de vazão na qual haverá a produção de lixiviado. Para estes cálculos 

utilizaram-se os conceitos e parâmetros estabelecidos no Manual para Implantação de 

Aterros Sanitários em Valas de Pequenas Dimensões, Trincheiras e em Células (IAP), 

bem como literatura técnica especializada.  

Calculou-se a vazão mínima, média e máxima afluente ao sistema de 

tratamento, para o cenário de final de plano (ocupação total do aterro), o que seria a pior 

situação em termos de produção de efluente (vazão). A metodologia de cálculo, os 

parâmetros adotados e os resultados se encontram a seguir. 

Tratando-se de um estudo cujos resultados estão intimamente ligados às 

precipitações, torna-se necessário apresentar a classificação climática da área em estudo.  

 

3.1.1 Caracterização Climática 
Segundo a classificação climática de Köppen, a área em questão é de clima 

Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa), conforme a Figura 2. 

 

 
Área em estudo 

 
FIGURA 2: Classificação climática da área da estudo. Fonte IAPAR (2006). 

 
 
 A metodologia de Wladimir Köppen, criada em 1900, porém amplamente 

utilizada até os dias de hoje, baseia-se em três letras. A primeira letra refere-se à 

característica geral do clima, a segunda letra refere-se às particularidades do regime de 
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chuvas e a terceira representa a temperatura característica da região.  Segundo 

Trewartha (1968), a letra “C” significa “clima mesotérmico” (subtropical e temperado) com 

temperatura média do mês mais frio inferior a 18º C e superior a -3º C, ao menos um mês 

com média superior a 10º C. A letra “f” significa “sempre úmido” com mês menos chuvoso 

e com precipitação superior a 60 mm, e por fim a letra “a” significa “verões quentes”, com 

a média do mês mais quente igual ou superior a 22º C. 

 

Em termos hidrológicos a área em estudo ainda é caracterizada através de: 

 
a) Mapas de precipitação média mensal entre os anos de 1972 a 1998 

(Fonte: IAPAR 2006 – Figura 3). 
 

b) Mapa de precipitação média anual entre os anos de 1972 e 1998 (Fonte: 
IAPAR 2006 – Figura 4). 

 
c) Gráfico indicando a precipitação média anual em Londrina (Fonte: 

IAPAR 2006 – Figura 5). 
 

d) Mapas de evapotranspiração média mensal entre os anos de 1972 a 
1998 (Fonte: IAPAR 2006 – Figura 6). 

 
e) Mapa de evapotranspiração média anual entre os anos de 1972 e 1998 

(Fonte: IAPAR 2006 – Figura 7). 
 

f) Gráfico indicando a evapotranspiração média anual em Londrina (Fonte: 
IAPAR 2006 – Figura 8). 

 
g) Tabela resumo com as principais informações climáticas da estação 

meteorológica do IAPAR – Londrina, utilizada neste estudo (Fonte: 
IAPAR 2006 – Tabela 1). 
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FIGURA 3: Precipitações médias mensais para a região de Londrina. Fonte: IAPAR 

(2006). 
 

 
FIGURA 4: Precipitação média anual para a região de Londrina. Fonte: IAPAR (2006). 
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Figura 5: Precipitação média anual, mês a mês, medida para a cidade de Londrina. 

Fonte: IAPAR (2006). 
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Figura 6: Evapotranspiração médias mensais para a região de Londrina, IAPAR (2006). 

 

 
Figura 7: Evapotranspiração média anual para a região de Londrina, IAPAR (2006). 

 

 
Figura 8: Evapotranspiração calculada para a cidade de Londrina segundo diversos 

métodos através do software Clima 1.0. Fonte: IAPAR (2006). 
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TABELA 1: Caracterização climática através de médias anuais para a região de Londrina (Fonte: IAPAR 2006), disponível em 
http://www.iapar.br/Sma/Estacoes_IAPAR/Estacoes_Parana.htm, acesso em 12/04/2006. 

 
EST.: Londrina / CÓD.: 02351003 / LAT.: 23o22´S / LONG.: 51o10´W / ALT.: 585m PERÍODO: 1976 - 2006 

 
 TEMPERATURA DO AR (oC) U.REL VENTO PRECIPITAÇÃO (mm) EVAPORAÇÃO INSOLAÇÃO 

MÊS média Média 
máxima 

Média 
mínima 

Máxima 
absol. ano Mínima 

absol. ano Média 
(%) 

Direção 
pred. 

veloc. 
(m/s) total Máxima 

24h ano Dias de
chuva Total (mm) Total (horas) 

JAN 23,9 29,6  19,6  36,4  1993 11,0  1980 76  E 2,4  205,6 113,5  1993 15  107,2  207,7  

FEV 23,8 29,7  19,5  36,0  2005 12,2  1987 76  E 2,2  186,3 93,6  1993 14  91,2  192,5  

MAR 23,4 29,7  18,7  37,0  2005 7,0  1987 74  E 2,2  136,0 124,6  1992 11  112,4  221,5  

ABR 21,6 27,9  16,6  34,3  2002 3,8  1999 71  E 2,3  113,4 151,2  1984 8  108,6  227,2  

MAI 18,3 24,4  13,5  32,0  2001 0,0  1979 74  E 2,1  119,2 84,0  1994 8  91,2  215,9  

JUN 16,9 23,1  11,9  30,3  2002 -1,0  1994 75  NE 2,0  92,3 161,0  1997 8  81,1  205,9  

JUL 16,9 23,5  11,5  31,2  1977 -1,3  2000 69  E 2,3  59,9 77,8  1990 6  106,6  231,7  

AGO 18,8 25,8  12,8  34,8  1994 0,6  1984 62  E 2,4  49,9 62,5  1986 6  144,8  236,7  

SET 19,8 26,3  14,4  37,5  1988 1,9  2002 65  E 2,8  125,0 82,8  1998 9  144,1  195,7  

OUT 22,1 28,6  16,7  36,8  2002 8,0  1981 66  E 2,8  132,7 106,4  1994 10  156,5  220,8  

NOV 23,1 29,4  17,9  39,2  1985 9,8  1976 66  E 2,8  160,1 142,7  1992 11  149,3  228,1  

DEZ 23,7 29,4  19,0  36,4  1985 12,0  2001 73  E 2,6  207,8 117,1  1989 14  124,1  216,3  

ANO 21,0 27,3 16,0 39,2 1985 -1,3 2000 70,6 E 2,4 1588 161,0 1997 120 1417 2600 
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3.1.2 Solos 
 

Considerando a influência dos aspectos geológicos e geotécnicos 

do solo tanto em obras de drenagem como também na produção de lixiviado 

em um aterro sanitário, tomou-se por bem realizar uma caracterização do solo 

da região do empreendimento. 

Esta classificação considerará apenas fatores hidrológicos e de 

granulometria, uma vez que não é o escopo deste capítulo a classificação 

pedológica em escala de detalhe da área em estudo, sendo este o objetivo de 

um item abordado no estudo de impacto ambiental. 

Consultando-se o mapa pedológico em escala 1:650.000 de 

Embrapa (1990) para a área em estudo, concluiu-se que, na escala 

considerada, a área em estudo, se encontra parte sobre solos com horizonte B 

latossólico. 

 

 

 

 
FIGURA 9: Recorte de mapa pedológico para a área em estudo. Fonte: 

Embrapa (1990). 
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Os Nitossolos são provenientes da decomposição de rochas 

máficas, e possuem como características horizonte maciço poroso com 

horizonte B latossólico. Geralmente são eutróficos.  

São solos com 350 g/kg de argila ou mais, incluindo o Horizonte A 

e Horizonte B nítico abaixo do Horizonte A. Este tipo de solo é constituído de 

material mineral de textura argilosa (36 a 60% de argila), são profundos e bem 

drenados de coloração vermelho a brunada.  

O Nitossolo Vermelho eutroférrico (NVef), é classificado segundo 

Embrapa (1999), como sendo um solo que contém uma CTC (Capacidade de 

Troca de Cátions) maior que 18 cmolc/kg de argila na maior parte dos 100 cm 

do horizonte B e apresentando um teor de óxido de ferro no intervalo de 18 a 

36% de Fe2O3. São solos normalmente encontrados em condições de relevo 

plano a suave ondulado, bem estruturados, permeáveis, férteis, com pH 

ligeiramente ácido e sem problemas de inundação e de salinidade.  

Com referencia a CTC e ao alto teor de argila deste solo, conclui 

se que devido à argila possuir carga negativa constante, esta é capaz de 

interagir com cátions metálicos do solo, como na maioria dos nutrientes 

absorvidos pela planta, controlando a biodisponibilidade de nutrientes e 

evitando sua lixiviação. 

Os latossolos por sua vez possuem como característica sua 

grande espessura se comparados com outros tipos de solo, como os 

Neossolos litólicos por exemplo. A grande espessura dos latossolos é 

evidência de que eles estão altamente expostos a agentes intempéricos. 

Segundo Correa et al (2002) os Latossolos Vermelhos distroférricos possuem 

espesso horizonte B, e são provenientes de rochas máficas (não-acidas, ou 

seja, com teor de sílica menor do que 65%, Mineropar, 2006).  

 
 

3.1.3 Estimativa de Produção de Lixiviado 
A percolação em aterros sanitários está relacionada à quantidade 

de líquido que excede a capacidade de retenção do material aterrado. A 
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produção do lixiviado é amplamente intensificada pela infiltração das águas 

pluviais pela cobertura do aterro.  

O lixiviado é formado pela umidade dos resíduos sólidos 

aterrados e dos líquidos que resultam da decomposição do material orgânico 

associados às águas pluviais que percolam a massa de resíduos. Sendo assim 

o volume de lixiviado gerado em um aterro é função da precipitação e da 

evapotranspiração local, da declividade e tipo de solo de cobertura do aterro, 

da capacidade da camada superficial de reter água, da absorção de água pelos 

resíduos e da capacidade de infiltração pela camada de cobertura e pelos 

resíduos aterrados. 

Devido aos fatores envolvidos na geração de lixiviado o 

conhecimento das características hidrometeorológicas da área escolhida para o 

aterro são muitos importantes, entre as quais, pode-se citar: a localização e 

movimento da água subterrânea, o escoamento de água superficial, existência 

de recursos hídricos superficiais, a pluviometria local e a evapotranspiração, 

bem como os fatores meteorológicos que influenciam as duas últimas. A 

pluviometria e a evapotranspiração estão diretamente relacionados à infiltração 

de água e, portanto, a geração do lixiviado. 

Observa-se ainda que a evapotranspiração está diretamente 

relacionada a outras características meteorológicas do local, como: 

temperatura, velocidade do vento, radiação solar e umidade relativa do ar. 

A estimativa do volume gerado de lixiviado pode ser calculada 

utilizando procedimentos empíricos (método Suíço), métodos de balanço 

hídrico e métodos computacionais, como por exemplo o modelo HELP - 

Hydrologic Evaluation of Landfill Performance, da USEPA. Alem destes 

métodos, pode-se, quando disponível (aterros já implantados), utilizar dados de 

precipitação correlacionados à produção de lixiviado para se proceder 

estimativas de vazões de lixiviado. 

 

a) Método Empírico (Método Suíço) 

Estudos abordando a relação empírica entre precipitação e a 

produção de lixiviado deram origem ao Método Suíço, eq. (01). 
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Neste método é estimada a porcentagem da precipitação que 

infiltra na cobertura do aterro e atinge sua base de onde deverá ser removida. 

Os parâmetros considerados são: a altura pluviométrica sobre a área do aterro 

(volume precipitado) e a porcentagem desta que se transforma em lixiviado, 

que deverá ser função do grau de compactação dos resíduos, definida a partir 

do peso específico dos resíduos compactados, conforme Tabela 2. 

Dados de literatura indicam que não existe relação entre a 

precipitação e a quantidade de lixiviado gerados, para compactação fraca ou 

forte, porém quando a compactação é forte a produção de lixiviado tende a ser 

menor. 

 

t
K.A.PQ =                                            (01) 

em que: 

Q = vazão média de percolado, L/s; 

P = precipitação média anual, mm; 

A = área de cobertura, m2; 

t = número de segundos em um ano; 

K = proporção da precipitação que é convertida em percolado 

 
TABELA 2: Proporção da precipitação que é convertida em percolado (K) – 
Método Suíço, para aterro sanitário, em função do peso específico do resíduo 
(grau de compactação) 

Tipo de solo Peso Específico dos 
Resíduos (kN/m3) 

K 

Aterros fracamente 
compactados 

4 a 7 0,50 a 0,25 

Aterros fortemente 
compactados 

7 a 9 0,25 a 0,15 

Fonte: Lima 2004 

 

 

 

 



 

 
ETRIP – EMPRESA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS DO PARANÁ 

17 
 

b) Métodos de balanço hídrico 

O método do Balanço Hídrico considera, conforme sugere seu 

nome, todas as entradas e saídas possíveis de líquidos, podendo ser expresso, 

teoricamente, com a seguinte equação (02): 

 
RSGWDIRSRP SSERWWWWWL Δ−Δ−−−++++=               (02) 

 
onde: 

L : geração de lixiviado; 

PW : entrada devido à precipitação; 

SRW : entrada de água pluvial de fora do aterro; 

IRW : entrada de irrigação ou recirculação; 

DW : contribuição de água devido à decomposição dos resíduos; 

GWW : infiltração de base; 

R : escoamento superficial; 

E : evapotranspiração; 

SSΔ : variação da umidade armazenada no solo de cobertura; 

RSΔ : variação da umidade armazenada nos resíduos sólidos. 

 

O Manual para Implantação de Aterros Sanitários em Valas de 

Pequenas Dimensões, Trincheiras e em Células (IAP) apresenta em seu 

texto uma rotina de cálculo para implementação do balanço hídrico para 

estimativa de percolados em aterros sanitários. Os parâmetros utilizados 

são descritos a seguir: 

 

• Evapotranspiração potencial (EP). Dado proveniente de leituras de 

campo em estação meteorológica. 

 

• Precipitação pluviométrica (P). Dado proveniente de leituras de campo 

em estação meteorológica. 
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• C’. Representa um coeficiente de deflúvio. Varia de acordo com a 

granulometria do solo, declividade e pluviosidade do mês considerado. É 

calculado de acordo com a equação (03): 

 

CC ⋅= α'                                                (03) 

 

onde: 

α : coeficiente que representa a umidade prévia do solo. no caso de solos 

argilosos com declividade entre 2% e 7% este coeficiente vale 0,45 para a 

estação seca e 0,55 para a estação úmida. 

C : Para solos argilosos este coeficiente vale 0,40. 

 

Estes parâmetros se referem às condições do solo e topografia da 

cobertura das células, e não do solo de base do aterro. 

 

• Escoamento superficial (ES). Este valor é calculado a partir da seguinte 

equação (04): 

 

PCES ⋅= '                                                   (04) 

 

• Infiltração (I): É a diferença entre a altura precipitada e a altura escoada 

superficialmente. É calculada através da equação (05) 

 

ESPI −=                                                   (05) 

 

• I – EP: É a diferença entre a água infiltrada e a evapotranspirada. 

Valores negativos de I – EP indicam perda potencial de água 

armazenada no solo. Valores positivos indicam recarga de água no solo, 

podendo gerar percolação se ultrapassada a capacidade de campo do 

solo, ou seja, a capacidade que o solo tem de reter água. 
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• ∑ Neg (I – EP): É a somatória dos valores negativos de (I – EP) mês a 

mês, indicando perda potencial de água acumulada no solo. Supõe-se 

que ao final de uma estação úmida (ou seja, o último mês com valor 

positivo de I – EP) a capacidade de campo do solo foi atingida. Para os 

meses com valor I – EP positivos é atribuído valor 0 para  Neg (I – EP). 

 

• AS: Armazenamento de água no solo. Para solos argilosos considera-se 

a  capacidade de campo igual a 375 mm, o ponto de murchamento igual 

a 125 mm  e água disponível igual a 250 mm. 

Para os meses com valores negativos de I – EP o valor de AS é 

tabelado, conforme Tabelas 4, 5 e 6 do Manual para Implantação de 

Aterros Sanitários em Valas de Pequenas Dimensões, Trincheiras e em 

Células. Em seguida soma-se o valor de AS do último mês que 

apresenta neg (I - EP) diferente de zero ao valor positivo de (I – EP) do 

mês seguinte, obtendo-se AS para o mês em questão. 

 

• ∆ S: troca de armazenamento da água no solo mês a mês. É a diferença 

entre água armazenada em um mês e a armazenada nos meses 

anteriores, sendo expressa pela equação (06): 

 

1−−=Δ nn ASASS                                        (06) 

 

• Evapotranspiração Real (ER). Representa a quantidade real de perda de 

água no mês. Para meses onde I – EP > 0 o Evapotranspiração real 

(ER) esta na condição máxima, ou seja, o solo tem toda a água que a 

demanda de evaporação pode exercer e, portanto Evapotranspiração 

real (ER) igual a Evapotranspiração Potencial (EP). Porém quando I – 

EP < 0 a Evapotranspiração Real (ER) será condicionada pela umidade 

existente no solo, ou seja, pela água disponível para ser evaporada, 

então (07): 

 

( )( ) SIASEPIEPER Δ−=Δ−−+=                             (07) 
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• PER: Altura produzida de percolado no solo, calculado de acordo com 

(08): 

 

ERASESPPER −Δ−−=                                   (08) 

 

 

• Vazão Mensal de Lixiviado (L/s) – QM.  É calculada através da equação 

(09): 

 

2592000
ÁreaPERQM ⋅

=                                              (09) 

 

 

Nota-se que o citado método, diferente da solução teórica 

apresentada anteriormente, não considera uma possível infiltração de base 

no aterro (ascensão do nível do freático ou a presença de nascentes abaixo 

do maciço de resíduos) bem como a entrada de água pluvial externa ao 

aterro. 

Considerando que o objetivo de se estimar a produção de lixiviado é 

o dimensionamento de estruturas de transporte, acumulo e tratamento do 

mesmo, interessa saber valores extremos. Assim, deve-se, a medida do 

possível, incluir eventos extremos de precipitação nos dados históricos 

climáticos utilizados. 

A aplicação do método de balanço hídrico, bem como seus cálculos e 

resultados se encontram apresentadas a seguir. 
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TABELA 3: Cálculo de estimativa de produção de lixiviado de acordo com o método do balanço hídrico. 

 
 

MESES 
Parâmetro  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

EP (mm) 147,3 119,0 116,3 97,5 69,8 52,5 69,8 82,5 112,5 131,8 142,5 147,3 
P (mm) 187,5 162,5 137,5 112,5 112,5 87,5 62,5 62,5 112,5 137,5 162,5 212,5 
C' (mm) 0,22 0,22 0,22 0,22 0,18 0,18 0,18 0,18 0,22 0,22 0,22 0,22 
ES (mm) 41,3 35,8 30,3 24,8 20,3 15,8 11,3 11,3 24,8 30,3 35,8 46,8 
I (mm) 146,3 126,8 107,3 87,8 92,3 71,8 51,3 51,3 87,8 107,3 126,8 165,8 
I - EP (mm) -1,0 7,8 -9,0 -9,8 22,5 19,3 -18,5 -31,3 -24,8 -24,5 -15,8 18,5 
ΣNeg( I-EP) -1,0 0,0 -9,0 -18,8 0,0 0,0 -18,5 -49,8 -74,5 -99,0 -114,8 0,0 
AS 149,0 156,8 141,0 131,0 153,5 172,8 131,0 107,0 90,0 76,0 69,0 87,5 
∆AS 61,5 7,8 -15,8 -10,0 22,5 19,3 -41,8 -24,0 -17,0 -14,0 -7,0 18,5 
ER (mm) -2,8 119,0 -33,8 -43,3 69,8 52,5 -79,8 -55,8 -2,3 31,3 57,8 147,3 
PER (mm) 87,5 0,0 156,8 141,0 0,0 0,0 172,8 131,0 107,0 90,0 76,0 0,0 
Vazão mensal Qm (L/s) 5,98 0,00 10,72 9,64 0,00 0,00 11,81 8,96 7,32 6,15 5,20 0,00 
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FIGURA 10: Hidrograma de produção media mensal de lixiviado para as 

células de resíduos classe II-A, com indicação da vazão padrão adotada nos 

estudos. 

 
Nota-se através da Figura 10 que o método não apresenta produção 

de vazão para o mês 5, devido a baixa precipitação deste mês e do mês 

anterior. Na pratica, tal não é observado, apesar de ocorrer uma 

significativa redução de vazão de lixiviado. 

Analisando-se as vazões apresentadas, optou-se por adotar como 

vazão padrão para o dimensionamento da estação o valor de 8,22 l/s (ou 

710 m³/dia), que corresponde à vazão média dos meses que apresentam 

geração de lixiviado. 
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4 Composição Do Efluente Bruto 
 

De acordo com informações fornecidas pela ETRIP, a partir de 

ensaios laboratoriais de caracterização do lixiviado oriundo de outro aterro 

operado pela mesma empresa, algumas das características físico-químicas 

do mesmo é apresentada na Tabela 4. 

 
 
 
 
TABELA 4: Parâmetros físico-químicos para o lixiviado in natura. Fonte: ETRIP 
Chapecó/SC. 

 
 

Através da Tabela 4 é possível notar a presença de metais pesados, 

grande quantidade de nutrientes (eutrofização de corpos hídricos) e 

elevados valores de DBO e DQO.  
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5.  Planta De Tratamento 
Ao se analisar a vazão a ser produzida mensalmente de lixiviado, 

bem como as características físico-químicas do mesmo, como por exemplo 

a razão DQO/DBO, além das características apresentadas em literatura 

técnica especializada, optou-se por uma planta de tratamento com as 

seguintes etapas (em ordem de tratamento): 

• Equalização; 

• Remoção de Amônia; 

• Reator de Lodos Ativados com Aeração Prolongada, com nitrificação 

mas sem desnitrificação; 

• Decantador Secundário; 

• Correção de pH; 

• Precipitação Química; 

• Decantador de metais;e 

• Tanque Pulmão.  

 
5.1.  Equalização  

Tendo em vista a grande variação de produção de lixiviado no aterro, 

optou-se pela implantação de um tanque de equalização. Este tanque tem 

por objetivo regularizar a vazão afluente ao sistema de tratamento. 

O volume necessário para a regularização foi calculado por meio de 

um hidrograma calculado das variações diárias e vazão. 

 
5.2.  Remoção de Amônia 

A presença de amônia no efluente é fator inibidor no metabolismo 

das bactérias que serão utilizadas no reator de lodos ativados. Por este 

motivo a amônia será removida. 

O processo de remoção será através de aeração do lixiviado. No 

tanque de equalização, será implantado um aerador superficial, que 

proporcionará uma agitação no efluente, aumentando a superfície de 

contato do mesmo com a atmosfera, aumentando a carga de oxigênio no 

efluente. Deste modo a amônia será volatizada para atmosfera na forma de 

nitrogênio gasoso. 
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5.3.  Reator de Lodos Ativados com Aeração Prolongada (com nitrificação 
mas sem desnitrificação) 

Optou-se pela aeração prolongada em face dos lodos ativados 

convencionais por conta da alta carga de matéria orgânica que o lixiviado 

apresenta. 

Considerando-se que a temperatura do meio/efluente influi no 

metabolismo das bactérias digestoras, e conseqüentemente na eficiência do 

sistema de tratamento, procedeu-se uma avaliação da temperatura média 

do lixiviado afluentes à ETE. 

Em consulta ao Anexo D da NBR 13.969 (Figura D.5) nota-se que 

para a região de Londrina, a temperatura média é de 20 ºC.  Por segurança, 

adotou-se uma temperatura padrão de 18 ºC. Todos os coeficientes e 

parâmetros que variam de acordo com a temperatura foram corrigidos para 

a temperatura padrão adotada neste dimensionamento. 

Conhecendo-se a baixa degradabilidade do efluente em estudo, 

adotou-se para os parâmetros necessários ao dimensionamento do sistema 

de lodos ativados, dentro da faixa de variação de cada um, valores 

próximos aos limites inferiores, com o objetivo de se retratar esta baixa 

facilidade do efluente ser degradado biologicamente. 

Os parâmetros e características adotadas no dimensionamento do 

reator e aerador são apresentados nas Tabelas 5, 6, 7 e 8. Vale ressaltar 

que a nomenclatura dos parâmetros está de acordo com o usualmente 

adotado na literatura técnica especializada nacional (ver Von Sperling, 

1997). 
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TABELA 5: Características do efluente. 

Minima
Média 710
Máxima

DBO 5,20 (mg/l) 35.000      
P (mg/l) 75
NTK (mg/l) 2250

média mês mais frio 18

Altitude (m) 406

DBO 5,20 (mg/L) 5
SS (mg/L)

Vazões (m³/dia)

Temperatura do efluente

Caracterist. DESEJADA Efluente Saída

 
 
 
 
 
 

TABELA 6: Parâmetros adotados no dimensionamento do sistema de lodos 
ativados (ver nomenclatura de parâmetros em Von Sperling 1997) 

Y (g/g): 0,5
Kd (d‐1): 0,07
θ (d‐1): 21
fb´ 0,8
SSV/SST estim. 0,7000
SSi/SST 0,3000
SSb/SSV 0,6
SSnb/SSV 0,4
Ks (mg/L) 60
μmáx (d‐1) 2
R 1

Parametros
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TABELA 7: Estimativa de produção de sólidos no sistema de lodos ativados 
(reator). 

Pxv bruta (kg/dia) 12423,23
Px bruta (kg/dia) 17747,46
Pxi (kg/dia) 5324,24
Pxb Bruta (kg/dia) 7680,51
Pxb destruída (kg/dia) 5914,86
Pxb líquida (kg/dia) 1765,65
Pxnb (kg/dia) 4742,71
Pxv líquida (kg/dia) 6508,36
Px líquida (kg/dia) 11832,60
SSV/SST real 0,55
% destruicao Xb 77
% destruicao Xv 48
Requisitos de N (kg N/dia) 722,16
Carga de N afluente (kg N/dia) 1597,50
Requisitos de P (kg P/dia) 145,56
Carga de P afluente (kg P/dia) 53,25

Produção de Sólidos

 
 
 

TABELA 8: Dimensionamento do reator e da demanda de O2. 

fb 0,6182
Xv (mg SSV/l) 2.120     
Volume do Reator (m³) 64470
S solúvel saída (mg/l) 2,9
Estimativa S suspensão saída (mg/L) 0,34

TDH (dias) 90,80
TDH (horas) 2179,3

Digestão do lodo excedente? SIM
Consumo de O2 reator  (kg/dia) 27033,94
Consumo de O2 Nitrificacao (kg/dia) 7300,58
Consumo de kg O2/kg DBO removida 1,38
DBO/N 34,4
fH 0,96
β 0,8
Cl (mg/L) 1,5
α 0,75
Cs 9,40
TTO padrão (kg O2/hora) 3228,63

Dimensionamento ‐ Reator e Aerador
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Nos cálculos do dimensionamento da demanda de O2 foram 

considerados os gastos de O2 com a nitrificação. De acordo com cálculos 

estequiométricos, para cada quilo de Nitrogênio oxidado (Nitrogênio 

Orgânico  Amônia  Nitrito  Nitrato) são necessários 4,57 kg de O2 

aproximadamente. 

 
 

5.5.  Decantador Secundário 
O decantador secundário é a estrutura onde haverá a sedimentação 

do lodo (biomassa) com dois objetivos: 

• Clarificação do efluente oriundo do reator;e 

• Captura da biomassa para recirculação no reator; 

 

Os cálculos para o dimensionamento do decantador secundário são 

apresentados na Tabela 9. 

Foram calculas 3 áreas superficiais para o decantador secundário a 

partir de 3 condições distintas: Clarificação, Adensamento “A” e 

Adensamento “B”. 

Conforme sugere o nome, o dimensionamento com vistas a 

clarificação fornece a área necessária ao decantador secundário de modo 

que ocorra a clarificação do efluente. Já para o critério “Adensamento”, são 

verificadas duas situações possíveis, aqui denominadas de “A” e “B”. Dos 

três valores calculados, adota-se, a favor da segurança, o maior. 

 
TABELA 9: Dimensionamento do decantador secundário. 

TAH (m/h) ‐ clarificação 9E‐05
TAS (kg SS/m².h) ‐ adens. 0,0099
A (m²) ‐ clarificação A 337269
A (m²) ‐ adensamento A 99222
A (m²) ‐ adensamento B 99222

Dimensionamento ‐ Decantador

 
 

De acordo com a Tabela 9 é necessário que o decantador secundário 

possua uma área em planta de 20 m².  
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5.6.  Correção de pH 
O pH (potencial Hidrogeniônico) reflete equilíbrio entre íons H+ e íons 

OH- no efluente (Mota, 1997). A escala de medida varia de 0 a 14. Abaixo 

de 7 (sete) o pH é considerado ácido. 

Até esta etapa do tratamento foram removidos matéria orgânica 

carbonácea, amônia, sólidos em suspensão (fixos e voláteis), entre outros. 

Porem, os metais presentes no efluente bruto praticamente se conservam 

presentes no mesmo. Por este motivo proceder-se-á uma precipitação 

química dos mesmos. Porem, a precipitação de metais só é possível com 

valores elevados de pH. Cada metal tem uma faixa ótima de pH para 

precipitação, porém, todos eles podem ser precipitados de forma razoável 

com pH entre 10,0 e 11,0. 

O pH inicial do efluente bruto é 7,0. Após a degradação da matéria 

orgânica, o pH se elevará um pouco, chegando até a 9,0. Para a elevação 

das duas unidades restantes, será adicionado ao efluente uma solução de 

hidróxido de sódio (soda cáustica). 

Segundo Mierzwa & Hespanhol (2005) o hidróxido de sódio, quando 

utilizado no controle do pH associado à precipitação química, apresentam 

eficiência de remoção de chumbo e zinco maior que 99%, sendo estes 

alguns dos metais identificados no efluente bruto. 

O sistema funcionará de modo automatizado, através de uma bomba 

dosadora a ser regulada no start up da estação, conforme orientações do 

fabricante. 

Haverá presente no sistema um medidor instantâneo de pH, para 

inibir ou acionar a bomba dosadora. 

O pH escolhido para se proceder a precipitação química é 10,0. 

 

5.7.  Precipitação Química 
Para a remoção de metais foi adotada como forma de tratamento a 

precipitação química, realizada através da adição de polímeros, e, se 

necessário, Sulfato de Alumínio.  

Os polímeros, aniônico e catiônico, podem ser utilizados para a 

precipitação dos metais. Para se melhorar a precipitação dos flocos 
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formados com a adição do polímero, poderá ser acrescentada à solução 

Sulfato de Alumínio.  

Na estação de tratamento, durante a precipitação química, será 

provido o movimento necessário à mistura dos aglutinantes ao efluente 

através de pás e motores. As descrições dos equipamentos se encontram 

no projeto anexo. 

 

5.8.  Decantação de Metais 
Após a formação dos flocos durante a precipitação química, o 

efluente será encaminhado a um decantador para a sedimentação dos 

mesmos. 

O dimensionamento conduziu a um tanque em formato tronco-

trapezoidal, com as dimensões indicadas em projeto.  

 

5.9.  Tanque Pulmão 
Está previsto em projeto a execução de um tanque pulmão, com 

objetivo de receber o efluente em situações de chuva extrema (i.e. vazão 

acima do previsto em projeto), manutenções do sistema, etc. 

Este tanque está conectado através de sistema de bombas ao inicio 

do sistema de tratamento (tanque de equalização) para o recalque do 

efluente nele acumulado. 

Para o dimensionamento do tanque pulmão utilizou-se o método de 

balanço hídrico para se verificar a produção de lixiviado, porem com 

algumas mudanças. Ao invés de se utilizar como dado de entrada no 

método valores médios de precipitação e evapotranspiração, utilizaram-se 

valores extremos (precipitação: máximo, evapotranspiração: mínimo), com 

intervalo de discretização de cálculos de um dia, ao invés de um mês. 

Para o dimensionamento do tanque pulmão considerou-se um evento 

extremo de precipitação dentro da série histórica pluviométrica disponível 

no posto meteorológico do IAPAR. 

Em consulta a esta série histórica detectou-se que a maior altura 

pluviométrica precipitada ininterruptamente por 4 dias seguidos foi no 

período de 30/12/1989 a 02/01/1990, alcançando praticamente 300 mm. 
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Tendo-se detectado esta sucessão de eventos extremos de precipitação 

aplicou-se o método de balanço hídrico, porém com discretização de 

cálculos diária, para estimativa da produção de lixiviado. Os resultados se 

encontram apresentados na Tabela 10 e na Figura 11. 

 

TABELA 10: Estimativa da produção de lixiviado por meio de balanço hídrico, 

para evento extremo selecionado. 

1 2 3 4 5
EP (mm) 5,5 7,8 4,0 5,4
P (mm) 27,5 95,3 117,1 51,6
ES (mm) 6,1 21,0 25,8 11,4
I (mm) 21,5 74,3 91,3 40,2
I - EP (mm) 16,0 66,5 87,3 34,8
ΣNeg( I-EP) 0,0 0,0 0,0 0,0
AS (mm) 250,0 250,0 250,0 250,0
∆AS (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0
ER (mm) 5,5 7,8 4,0 5,4
PER (mm) 16,0 66,5 87,3 34,8
Vazão Diária Qm (L/s) 1,09 4,55 5,97 2,38
Área de Cont. (m2) 177.215,30   

DIAParâmetro 

 
 

 
FIGURA 11: Hidrograma de produção diária de lixiviado para as células de 

resíduos classe II-A, considerando evento extremo de precipitação. 
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O cálculo da área do hidrograma de lixiviado da Figura 11 permitiu 

dimensionar o volume necessário ao tanque pulmão, chegando-se a um 

valor mínimo de 1.330 m³. 
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6. Qualidade do Efluente Tratado  
A planta de tratamento proposta apresentará uma eficiência de 

remoção de poluentes, se operada adequadamente, incluindo sua manutenção 

periódica, de pelo menos 90% de DBO, 70% de DQO, e entre 90% e 99% de 

metais. 

A carga orgânica esperada do efluente final (DBO5,20 solúvel é de 

5 mg/L), e uma DBO total final de aproximadamente 10 mg/L. Considerando  

uma vazão média de 710 m³/dia, verifica-se que a carga total diária de 7,1 kg 

de DBO.  
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7. Descarte do Efluente Tratado 
Após o sistema de tratamento, o efluente será totalmente 

recirculado em circuito fechado no aterro, através da aspersão do mesmo 

sobre a massa de resíduos. 

São conhecidos os benefícios que a recirculação de lixiviado na 

massa do aterro ocasiona na degradação dos resíduos, e conseqüente 

redução de volume dos resíduos, aumentando a vida útil das células/aterro. 

Na saída do decantador de metais haverá uma caixa em 

alvenaria, onde o efluente tratado será coletado e recalcado para aspersores 

sobre a massa de resíduos aterrada. 
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8. Resíduos Gerados na Planta de Tratamento 
 

A operação da planta de tratamento apresentada originará 

resíduos sólidos e líquidos. As etapas onde os mesmo serão gerados são: 

• Decantador secundário;e 

• Decantador de metais. 

 

A origem dos resíduos gerados no decantador secundário é o 

excesso de lodo (biomassa) decantado. Já no decantador de metais ocorrerá a 

deposição de lodo com a presença de metais. 

O excesso de lodo retirado do decantador secundário será 

retirado do sistema já estabilizado, tendo em vista a longo período de 

residência do mesmo no reator (21 dias). O mesmo será desidratado através 

de um leito de secagem, e posteriormente será enviado para as células do 

aterro (classe II-A). 

O lodo retirado do decantador de metais será desidratado através 

de filtro prensa, e posteriormente enviado para a célula de resíduos perigosos 

(classe I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ETRIP – EMPRESA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS DO PARANÁ 

36 
 

Referencias Bibliográficas 
 
ABNT NBR 7.229 Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 
sépticos, Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
 
ABNT NBR 13.969 Tanques Sépticos – Unidades de Tratamento 
Complementar e Disposição Final dos Efluentes Líquidos – Projeto, Construção 
e Operação, Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
 
Mierzwa , Jose Carlos & Hespanhol, Ivanildo , Água na Indústria: Uso Racional 
e Reúso, Sao Paulo: Oficina de Textos, 2005. 143p. 
 
Von Sperling, Marcos, Estudo e Modelagem de Qualidade de Água de Rios, 
Belo Horizonte, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, 
Universidade Federal de Minas Gerais, 2008. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ETRIP – EMPRESA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS DO PARANÁ 

37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ETRIP – EMPRESA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS DO PARANÁ 

38 
 

ANEXO I 
Planta de Tratamento de Lixiviado 
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ANEXO II 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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ANEXO E
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
DO EMPREENDIMENTO EM

RELAÇÃO AO MUNICÍPIO, CTR´s 
E CAPTAÇÃO PARA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA





ANEXO F
DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS

 DE INFLUÊNCIA
MEIO FÍSICO E BIÓTICO





 ANEXO G
MAPA DA AII

  MEIO FÍSICO E BIÓTICO  





ANEXO H
PLANTA  DAS  AID E ADA 
E MEIO FÍSICO E BIÓTICO  





ANEXO I
PLANTA DA  ÁREA  DE INFLUÊNCIA

INDIRETA (AII)
MEIO SÓCIOECONÔMICO





  ANEXO J
  PLANTA DAS  AID  E  ADA
   MEIO SÓCIOECONÔMICO









ANEXO K
   ÁREA  DE INFLUÊNCIA

 DIRETA (AID)  
DOS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS   





ANEXO L
   ÁREA  DE INFLUÊNCIA

 EXPANDIDA (AIE) 
 





   ANEXO M
   PLANTA  GEOLÓGICA

 AID E  ADA  





   ANEXO N
   PLANTA DE ESPESSURAS DO

SOLO DA ADA   





Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-01 492.401 7.407.497
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Colúvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-02 492.352 7.407.489
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-03 492.302 7.407.480
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-04 492.286 7.407.579
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila porosa vermelha

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

5

1

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

2

3

4

27/8/09

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

Daniel Fermino da Silva

Engenheiro Civil

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA

Limite da Sondagem (5,65 mts) - Impenetrável 

Aterro para Resíduos Classe I e II-B
Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-05 492.335 7.407.587
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo SaprolíticoSilte

Areia

Pedregulho

Matacão

2

3

4 Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (5,45 mts) - Impenetrável

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-06 492.384 7.407.596
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-07 492.657 7.407.408
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-08 492.706 7.407.417
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-09 492.755 7.407.425
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-10 492.805 7.407.433
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-11 492.814 7.407.334
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-12 492.767 7.407.326
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

27/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-13 492.719 7.407.317
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
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O

N
E
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A
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A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-14 492.670 7.407.309
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O
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I
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E
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-15 492.620 7.407.302
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-16 492.607 7.407.400
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-17 492.558 7.407.392
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
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T
A
D
O

N
E
S
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A
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A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-18 492.509 7.407.383
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-19 492.496 7.407.482
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
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A
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A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-20 492.545 7.407.491
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
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A
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A
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A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-21 492.594 7.407.499
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-22 492.643 7.407.507
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

28/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-23 492.693 7.407.516
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

N
Ã
O

F
O
I

D
E
T
E
C
T
A
D
O

N
E
S
T
A

D
A
T
A



Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-24 492.742 7.407.524
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-25 492.792 7.407.532
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-26 492.778 7.407.632
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-27 492.723 7.407.623
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha c/ pedregulhos

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo SaprolíticoSilte

Areia

Pedregulho

Matacão

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

5

6

Daniel Fermino da Silva

Limite da Sondagem (2,89 mts) Impentrável
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-28 492.680 7.407.615
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5
Limite da Sondagem (4,60 mts) - Impentrável

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-29 492.630 7.407.606
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

5

6

Limite da Sondagem (3,75 mts) - Impenetrável

Daniel Fermino da Silva

Textura

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

Tálus, Colúvio

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-30 492.581 7.407.598
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha c/ pedregulhos

Limite da Sondagem (3,20 mts) - Impenetrável

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

Tálus, Colúvio

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

5

6

Daniel Fermino da Silva

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-31 492.532 7.407.590
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D

Argila

M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil
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Cliente:

Obra:

Endereço:

ART 20093444402 Data

Furo ST-32 492.482 7.407.582
Profundidade Textura Gênese

LEGENDA Técnico Responsável

OBSERVAÇÃO: "N.I.": Medida de nível instantânea do freático no momento da perfuração. "N. 24h": Medida de nível do freático após 

24 horas da perfuração.

FERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIAFERMINO ENGENHARIA
Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - Saneamento Ambiental - (43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578(43) 3339-0873 / (43) 9152-6578

Sondagem Geológica a Trado (NBR 9.603)

ETRIP - Central de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná LTDA
Aterro para Resíduos Classe I e II-B

Coord. Easting (UTM) Coord. Norting (UTM)

Sítio São José II, Distrito de Maravilha, Londrina, Paraná

Nível Freático

30/8/09

2

3

4

Argila porosa vermelha

DESCRIÇÃO VISUAL-TÁCTIL

1

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Silte

Areia

Pedregulho

Matacão

6

Solo Alúvio, Coluvio

Solo orgânico

Gênese

Argila porosa vermelha

Argila porosa vermelha

Limite da Sondagem (6,00 mts)

Croqui de Localização

Solo Residual

Solo Saprolítico

Argila porosa vermelha

5

Daniel Fermino da Silva

Tálus, Colúvio

Textura

CREA-Pr 84.119/D
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M.Sc. Engenharia de Edificações e Saneamento

Engenheiro Civil
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I - INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório visa apresentar os resultados dos estudos geofísicos – Método da 

Eletrorresistividade. Esta foi realizada com objetivo principal de se obter a imagem elétrica 

dos materiais em subsolo (solo, água e rocha) até uma profundidade de 50m.  

 

Os aspectos geotécnicos foram observados com o intuito de colaborar no estudo que avalia 

geotecnicamente um terreno de aproximadamente 38ha situado na localidade Sítio São José 

II no Distrito de Maravilha na cidade de Londrina, PR, para fins de implantação de aterro de 

resíduos Classes i e IIA. A localização precisa se deu através de Receptor GPS e mapa 

topográfico cedido pela contratante e imagem Google Earth. 

 

Os trabalhos de Sondagem Geofísica ocorreram dentro de um contexto de trabalho 

integrado, envolvendo também levantamento de dados já existentes.  
 

 

 

 

 

Figura 01 – Vista geral da área de estudo. 



 

II - GEOLOGIA 

 
A bibliografia especializada ressalta que, antes de se iniciar uma campanha de ensaios 

geoelétricos é necessário algum conhecimento geológico, para que, mesmo antes da 

execução dos ensaios, se possa conceber um modelo geoelétrico preliminar do local, o qual 

será fundamental para o planejamento dos trabalhos. 

 

Desta forma a geologia da área, segundo Mapa Geológico do Estado do Paraná, 

MINEROPAR-DNPM escala 1:650.000, 1989, é composta pelas rochas do complexo da 

BACIA DO PARANÁ. Compreende o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense, 

recobrindo a maior porção do estado. É uma bacia sedimentar, intracratônica ou sinéclise, 

que evoluiu sobre a Plataforma Sul-Americana, e sua formação teve início a cerca de 400 

milhões de anos, no Período Devoniano terminando no Cretáceo.  

   

A persistente subsidência na área de formação da bacia, embora de caráter oscilatório, 

possibilitou a acumulação de grande espessura de sedimentos, lavas basálticas e sills de 

diabásio, ultrapassando 5.000 metros na porção mais profunda.  

   

Sua forma é aproximadamente elíptica, aberta para sudoeste, e cobre uma área da ordem de 

1,5 milhão de Km2. Apresenta inclinação homoclinal em direção ao oeste, porção mais 

deprimida. Sua forma superficial concava deve-se ao soerguimento flexural denominado 

Arqueamento de Ponta Grossa.  

   

As extensas deformações estruturais tais como arcos, flexuras, sinclinais e depressões, 

posicionadas ao longo das margens da bacia, são classificadas como arqueamentos 

marginais, arqueamentos interiores e embaciamentos.  

   

A consolidação e evolução final do embasamento da Bacia do Paraná se deu no Ciclo 

Tectono-magmático Brasiliano, entre o Pré-Cambriano Superior e o Eo-Paleozóico. Sua 

evolução se deu por fases de subsidência e soerguimento com erosão associada, no 

transcorrer das quais a sedimentação se processou em sub-bacias. 

 

 



 

 

Grupo São Bento ( Mesozóico) 

 

Segundo MINEROPAR (2001), uma vez cessada a deposição da Formação Rio do Rasto 

(Grupo Passa Dois), sobreveio um ciclo erosivo de proporções continentais no Triássico 

Médio. Após este ciclo foram depositadas as rochas que hoje compõem Grupo São Bento, 

compreendendo as Formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral. 

 

Londrina faz parte do Terceiro Planalto Paranaense, e sua geologia é caracterizada pela 

Formação Serra Geral, pertencente ao Grupo São Bento. O solo da região é de origem 

basáltica, mas, conforme a sua localização, em topografia mais plana e acidentada, apresenta 

tipos de solos diferentes, conseqüentemente de fertilidade variável. Os principais tipos de 

solo da região são: Terra roxa estruturada, Litólicos, Latossolo vermelho-escuro e Podzólico 

vermelho-amarelo. 

 

A Formação Serra Geral é constituída por extensos derrames de rochas ígneas, 

predominando basaltos, de idade jurássica-cretácica.. As atividades tectono-magmáticas que 

ocorreram durante o Mesozóico afetaram os demais compartimentos com a reativação do 

Arco de Ponta Grossa, representado por denso enxame de diques de diabásio, diorito, diorito 

pórfiro e quartzo diorito. A relação entre o arqueamento e o aparecimento de fraturas 

crustais paralelas preenchidas por diques básicos demonstra que as mesmas condições 

poderiam ter propiciado a colocação dos corpos intrusivos alcalinos no Escudo. 

 

 III – GEOFÍSICA 

 

Para os estudos de sondagem geofísica foi utilizado o método da eletrorresistividade. Este 

método emprega uma corrente elétrica artificial que é introduzida no terreno através de dois 

eletrodos (denominados de A e B), com objetivo de medir o potencial gerado em outros dois 

eletrodos (denominados M e N) nas proximidades do fluxo de corrente, permitindo assim 

calcular a resistividade real ou aparente em subsuperfície.  

 



 

A resistividade elétrica relaciona-se aos mecanismos de propagação de corrente elétrica nos 

materiais. Em geral, a propagação de corrente elétrica em solos e rochas se dá devido ao 

deslocamento de íons dissolvidos na água contida nos poros e fissuras, sendo afetada 

principalmente pela composição mineralógica, porosidade, teor em água e quantidade e 

natureza dos sais dissolvidos. Segundo Elis, 2004, estas condições é que possibilitam a 

aplicação da eletrorresistividade em estudos hidrogeológicos. 

 

O equipamento utilizado – RESISTIVÍMETRO, consiste, basicamente, de uma fonte 

controlada para emissão de corrente elétrica e medidores para a corrente e a diferença de 

potencial gerada . A potência da fonte aqui utilizada foi de 150 Watts. 

 

Existem duas técnicas básicas para aplicação do método, aquela destinada a exploração 

horizontal/lateral, o Caminhamento Elétrico - CE e outra, destinada a investigação vertical, a 

Sondagem Geofísica Elétrica – SEV. A análise e interpretação dos resultados foram feitas 

com auxílio dos softwares RES 2D INV (Caminhamentos Elétricos) e IX1D v.2 (Sondagens 

Elétricas Verticais). 

 

Caminhamento Elétrico – CE 

 

A técnica do Caminhamento Elétrico, ao contrário da SEV, tem como objetivo a 

investigação horizontal a uma ou várias profundidades aproximadamente constantes com 

medidas efetuadas ao longo dos perfis. Isso é obtido fixando-se um espaçamento de 

eletrodos e caminhando-se com os mesmos ao longo de perfis efetuando as medidas de 

resistividade aparente – Arranjo dipolo – dipolo. Tem por objetivo a definição das variações 

laterais da resistividade em subsuperfície, encontrando grande aplicação no mapeamento de 

contatos geológicos, identificação de zonas de falhas e fraturas.  

 

Segundo Gallas (2000), a grande vantagem da utilização deste arranjo é o fato de se tratar de 

um arranjo simétrico, sendo mais fácil a interpretação de uma pseudo-seção, principalmente 

para se determinar com segurança a posição de uma anomalia. Os dados sofrem, o que se 

chama de inversão geofísica, e são interpretados, neste trabalho, pelo do software RES 2D 

INV. 



 

 

Técnica de caminhamento elétrico,  arranjo dipolo-dipolo, Braga - 1999  

 

Figura 02 – Caminhamento Elétrico. 

 

Sondagem Elétrica Vertical - SEV 

 

Esta técnica é aplicada quando se deseja uma informação pontual com observação da 

variação vertical da resistividade. O arranjo de campo escolhido é o denominado 

Schlumberger (por ser o mais utilizado/recomendado na literatura) onde os eletrodos de 

corrente são regular e simetricamente expandidos com relação ao ponto investigado. Os 

valores de resistividade aparente são calculados fornecendo a curva de resistividade 

aparente, a qual é interpretada quantitativamente, através da inversão e do software IX1D 

v.2. Os resultados possibilitam a associação das camadas geoelétricas à estratos geológicos – 

variação do perfil litológico. 

 



 

Técnica de sondagem elétrica vertical,  arranjo schlumberger, Braga - 1999  

 

Figura 03 – Sondagem Elétrica Vertical. 

 
 
IV - ESTUDOS GEOELÉTRICOS 
 
 

Foram realizados estudos geoelétricos de Caminhamento Elétrico e Sondagem Elétrica 

Vertical com a finalidade principal de determinar as camadas de cobertura, presença de 

blocos, posição da rocha e o nível do lençol freático.  

 

Desta forma os CEs e a SEV foram plotados de modo a cobrirem a área do terreno. Foram 

1740m lineares de Caminhamentos Elétricos (distribuídos em 3 CEs) e 03 Sondagns 

Elétricas Verticais (AB máximo de 200m).  

 

Caminhamento Elétrico - CE 

 

Os Caminhamentos Elétricos, CE 01, CE 02 e CE 03 foram realizados em sentido diagonal  

dentro da área de estudo na direção NW  / SE, de acordo com a solicitação da contratante. 

Os Caminhamentos tiveram arranjo dipolo-dipolo, espaçamento de 20m com seis níveis de 

investigação.  

 

As interpretações dos Caminhamentos Elétricos foram realizadas com auxílio do software 

RES 2D INV e, na área em estudo, partiu de um modelo a priori, evoluindo-se para modelos 

de trabalho e modelos finais. 



 

 

As seções interpretadas dos CEs 01, 02 e 03 indicaram uma camada de cobertura argilosa 

com alguns blocos e matacões dispersos nesta massa de solo. Para a camada de cobertura, 

em parte saturada, esta sendo sugerida com valores de resistividade abaixo dos 300 ohm.m e 

para a rocha consolidada acima dos 400 ohm.m. Valores de resistividade entre estes valores 

correspondem ao material alterado de rocha.  

 

As imagens também indicaram que o substrato rochoso tem forma ondulada, provavelmente 

devido a estruturas geológicas do tipo fratura. Também Estas estruturas são observadas nas 

imagens pela queda dos valores de resistividade.  

 

No CE 01 estas estruturas foram observadas nos 400 e nos 560m, no CE 02 nos 200 e nos 

560m e no CE 03 nos 280 e nos 420m. Estas estruturas foram definidas utilizando-se de 

critérios geofísicos, devendo ser alvo de confirmação por estudos geológicos específicos.  

 

Sondagem Elétrica Vertical – SEV 

 

Foram realizads três (03) Sondagens Elétricas Verticais com a finalidade de calibrarmos 

nossos resultados dos caminhamentos geoelétricos em termos das espessuras dos materiais, 

a presença do lençol freático e a posição da rocha consolidada. O arranjo de eletrodos 

utilizados foi o Schlumberger com AB máximo de 200m. 

 

A sondagem elétrica vertical foi distribuída de acordo com a solicitação do contratante,  

levando-se em consideração a abrangência da área e dados dos Caminhamentos Elétricos – 

CEs. 

 

Os resultados da SEV mostraram uma heterogeneidade nos modelos geoelétricos obtidos, 

sobretudo em relação as camadas mais superficiais. A estes materiais se convencionou 

chamar de cobertura superfvicial e solo de alteração. A zona saturada ficou bem definida 

com o decaimento gradativo da curva de resistividade. A rocha consolidada, indicada pela 

ascensão da curva de resistividade, também foi definida nas sondagens. 

 



 

As interpretações das Sondagens Elétricas Verticais foram feitas com auxílio do software IX 

1D e, na área em estudo, partiu de um modelo a priori, evoluindo-se para modelos de 

trabalho e modelos finais. Com base nos procedimentos de interpretação, o modelo de três 

estratos foi o que melhor se ajustou as curvas, possuindo a seguinte seqüência geoelétrica: 

 

• Primeira Camada Cg1 – resistente, correspondendo ao solo superficial com composição 

argilosa + matéria orgânica + eventual material rochoso (blocos e seixos).    

• Segunda Camada Cg2 – pouco resistente, correspondendo ao solo de alteração. Podendo 

estar saturada.    

• Terceira Camada Cg3 – resistente constituída por rocha basáltica da Formação Serra 

Geral.   

 

V - CONCLUSÕES 

 
1. A área estudada esta inserida em um ambiente de encosta sob o contexto geológico das 

rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, composta por basaltos predominantemente. 

Possui um manto de alteração que pode chegar a 15m, possuindo composição argilosa e 

alguns blocos de rocha rolados pela atividade intempérica e evidentemente a ação da 

gravidade.  

  

2. Os imageamentos elétricos 2D (obtidos através dos Caminhamentos Elétricos) permitiram 

definir as camadas de cobertura, a presença de blocos de rocha, a posição rocha consolidada 

e o nível do lençol freático. A porção de cobertura esta sendo sugerida com valores de 

resistividade abaixo dos 300 ohm.m e para a rocha consolidada acima dos 400 ohm.m. As 

imagens também indicaram que o substrato rochoso tem forma ondulada, provavelmente 

devido a estruturas geológicas do tipo fratura. Também se pode inferir, pelas quebras nas 

imagens a presença das estruturas geológicas (sujeita a confirmação por estudos geológicos). 

 

3. Os resultados da SEV mostraram uma heterogeneidade nos modelos geoelétricos obtidos, 

sobretudo em relação as camadas mais superficiais. A estes materiais se convencionou 

chamar de cobertura superficial e solo de alteração na interpretação geoelétrica. A zona 

saturada ficou bem definida com o decaimento gradativo da curva de resistividade. A rocha 



 

consolidada, indicada pela ascensão da curva de resistividade, também foi definida nas 

sondagens. 

 

4. Desta forma o método aplicado da eletrorresistividade aliado aos conhecimentos 

geológico-geotécnicos se mostrou eficiente na sua finalidade (definir as camadas de 

cobertura, presença de blocos e matacões, a profundidade do substrato rochoso  como 

também a presença de estruturas geológicas e o nível do lençol freático).  
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RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 – ARTIGO 15 

Projeto AS: 13049CS 

Cliente: CMB – CLEUBER MORAES BRITO CONSULTORIA LTDA. 
Endereço: AV. HIGIENÓPOLIS 1.505 SALA 403 – CENTRO  
Cidade: LONDRINA  UF: PR  CEP: 86.015-010 
Código do projeto do cliente: ETRIP – Central de Trat. de Resíduos Ind. do Paraná Ltda. 

DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS 
Responsável pela coleta: EDILENE SARGE  Data de Extração: 05/11/2009 
Data de recebimento da amostra: 30/10/2009 Data de Injeção: 05/11 a 25/11/2009 
Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 3,0 Data da Análise: 30/10/2009 
Data de amostragem (quarteamento): N.A Data de Quantificação: 05/11/ a 25/11/2009 
Data da coleta da amostra: 29/10/2009 Data de Emissão do Relatório: 09/12/2009 
Data de Digestão: 04,12/11/2009 Data de Reemissão do Relatório: N.A. 

 
 
 

MÉTODOS UTILIZADOS 
Método(s) Interno(s)*: PE-4.9-127 Rev. 4; PE 4.9 - 126 Rev. 04; PE 4.9 - 401 Rev. 02 (ICP-OES) e PE 4.9 - 
404 Rev. 02 (AAS) (Metais); PE 4.9 – 652/CR (Inorgânicos) 
Método(s) Externo(s)**: US EPA 8270D; US EPA 8260C; US EPA 3050/6010B (Metais por ICP), 
7470A/7471A (Hg) (Metais); US EPA 9056 (Inorgânicos); American Public Health Association - APHA. 
Standard Methods for the examination of Water and Wastewater – 20th Edition – 9221B 

* Método utilizado como referência direta nos ensaios. 
** Método normalizado, adaptado e validado. 

 

RESPONSÁVEIS 

Relatório emitido por Renata de Andrade Porto 
CRQ 3a Região 03112102 

 

Relatório revisado por Maristela de C. Rezende 
CRQ 3a Região 03212415 

 
Responsável Técnico – Gabriela Kernick Carvalhaes, Ph.D. 

CRQ 3a Região 03212398 
 

OBSERVAÇÔES 
• Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas. 
• As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer 

responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta. 
• A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. 
• Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método 

referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão 
listados no item informações adicionais do relatório. 

• N.A. – Não Aplicável. 
• Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores 
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RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 
2005 – ARTIGO 15, projeto 13049CS 

 

QUÍMICOS INORGÂNICOS 

PARÂMETROS UNIDADES L.Q. 13049CS001 VMP 

Alumínio Dissolvido mg/L 0,005 2,527 0,1 

Cádmio Total mg/L 0,0005 N.D. 0,001 

Chumbo Total mg/L 0,003 N.D. 0,01 

Cloreto Total mg/L 2 2,41 250 

Cobre Dissolvido mg/L 0,005 0,011 0,009 

Cromo Total mg/L 0,01 N.D. 0,05 

DBO 5 dias a 20 C mg/L 3 N.D. 5 

DQO mg/L 5 N.D. --- 

Índice de Fenóis mg/L 0,003 N.D. 0,003 

Ferro Dissolvido mg/L 0,02 2,689 0,3 

Fósforo Total mg/L 0,05 N.D. 0,03 

Manganês Total mg/L 0,02 0,768 0,1 

Mercúrio Total mg/L 0,0001 N.D. 0,0002 

Níquel Total mg/L 0,01 N.D. 0,025 

Nitrato mg/L 0,1 4,47 10 

Nitrito mg/L 0,002 0,26 1 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,1 0,51 Ver Observações 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 7,8 > 5 

pH --- 0 - 14 7,0 6 A 9 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 10 48,0 - 

Sólidos Suspensos Fixos (mg/L) 10 0,19 - 

Sólidos Suspensos Voláteis (mg/L) 10 47,8 - 

Surfactantes mg/L 0,04 N.D. 0,5 

Turbidez NTU 0,4 56,3 100 

Zinco Total mg/L 0,01 0,059 0,18 
 

QUÍMICOS ORGÂNICOS 

PARÂMETROS UNIDADES L.Q. 13049CS001 VMP 

Endossulfan (Isômeros) µg/L 0,20 N.D. 0,056 

Glifosato µg/L 100,0 N.D. 65 

Trifluralina µg/L 0,20 N.D. 0,2 
 

MICROBIOLÓGICOS 

PARÂMETROS UNIDADES L.Q. 13049CS001 VMP 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1,1 1600 1000 
 

 

PARÂMETROS UNIDADES L.Q. 13049CS001 VMP 

Clorofila a µg/L - 6,4 30 
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Densidade de cianobactérias Cel/mL - 0.0 50000 
 

Observações: 

VMP – Valores máximos permitidos artigo 15 da Resolução CONAMA Nº 357 de 17 de Março de 2005. 

Fósforo Total  - Até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico. 

Nitrogênio Amoniacal - 3,7 mg/L N, para pH <=7,5 ; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH <= 8,0 ; 1,0 mg/L N, para 8,0 < 
pH <= 8,5 ; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
 Índice de Fenóis -  Substâncias que reagem com 4-Aminoantipirina 
Surfactantes - Substâncias Tensoativas que reagem com o Azul de Metileno 
L.Q. – Limite de Quantificação do método. 
N.D. – Não Detectado acima do Limite de Quantificação. 

 
 
 
 

Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais. 
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Artigo 15 da Resolução 

CONAMA Nº357 de 17 de Março de 2005. Podemos observar que: Os parâmetros ALUMÍNIO DISSOLVIDO, 
COBRE DISSOLVIDO, FERRO DISSOLVIDO, MANGANÊS TOTAL E COLIFORMES não satisfazem os limites 

permitidos. 

 
 

Os parâmetros relacionados acima se referem à Classe 2 – Águas Doces do Artigo 15 da 
Resolução CONAMA Nº357 de 17 de Março de 2005. 
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Laboratório responsável direto pela análise: Analytical Solutions SA 
Rua Cubatão, 1088, Vila Mariana - São Paulo, SP 04013-004 

 

 

 
RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE PARÂMETROS INORGÂNICOS Projeto AS:  13049CS 
Cliente: CMB - CLEUBER MORAES BRITO CONSULTORIA LTDA  
Endereço: AV . HIGIENOPOLIS , 1505 - CENTRO  - SALA 403  
Cidade: LONDRINA  UF: PR CEP: 86.015-010 
Código do projeto do cliente:  ETRIP-CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS IND. DO PARANÁ   LTDA  

 
DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS 

Responsável pela coleta: EDILENE SARGE 
FIGUEIREDO 

Data de Extração: N.A. 

Data de recebimento da amostra: 30/10/2009 Data de Leitura: 13/11/2009 
Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 3,0 Data de Quantificação: 13/11/2009 
Data de amostragem (quarteamento): N.A. Data de Emissão do Relatório: 01/12/2009 
Data da coleta da amostra: 29/10/2009 Data de Reemissão do Relatório: N.A. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 
Método(s) Interno(s)*: PE 4.9 - 411/SP 
Método(s) Externos(s)**: SM 5220, EPA 9056, SM 2130, SM 5540 C, SM 2540, SM 4500 H-B, SM 4500-O, 
SM 4500-N, SM 4500, EPA 9065, SM 4500-P – E, SM 5220, SM 5210, SM 10200 Planction 

* Método utilizado como referência direta nos ensaios. 
** Método normalizado, adaptado e validado. 

                 

RESPONSÁVEIS 

Relatório revisado por Eduardo Paulo de 

Amorim 

CRQ 4a Região 04200626 

  

  

Signatário Autorizado: Ana Paula Daniel Tavares 

CRQ 4a Região 04360937 

 
Responsável Técnico:  Ana Paula Daniel Tavares - CRQ 4ª Região 04360937 

 

OBSERVAÇÔES 
• Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas. 
• As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade 
referente aos procedimentos e dados de coleta. 
• A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. 
• Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método 
referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão listados no 
item informações adicionais do relatório. 
• Os valores para amostras sólidas reportados são relativos à massa seca. 
• N.A. – Não Aplicável. 
• Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores. 
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Laboratório responsável direto pela análise: Analytical Solutions SA 
Rua Cubatão, 1088, Vila Mariana - São Paulo, SP 04013-004 

 

 

 
RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE PARÂMETROS INORGÂNICOS Projeto AS:  13049CS 
Cliente: CMB - CLEUBER MORAES BRITO CONSULTORIA LTDA  
Endereço: AV . HIGIENOPOLIS , 1505 - CENTRO  - SALA 403  
Cidade: LONDRINA  UF: PR CEP: 86.015-010 
Código do projeto do cliente:  ETRIP-CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS IND. DO PARANÁ   LTDA  

 
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

Referência A.S. Referência do Projeto 
13049CS001 RIBEIRÃO DOS APERTADOS/ JUSANTE 
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Laboratório responsável direto pela análise: Analytical Solutions SA 
Rua Cubatão, 1088, Vila Mariana - São Paulo, SP 04013-004 

 

 

 
RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE PARÂMETROS INORGÂNICOS Projeto AS:  13049CS 

 

Parâmetros Unidades L.D. L.Q. CQB113009 
 

RIBEIRÃO DOS 
APERTADOS/ JUSANTE 

13049CS001 
Cloretos (mg/L) 0,04 0,50 N.D. 2,41 
Nitritos (mg/L) 0,002 0,020 N.D. 0,26 
Nitratos (mg/L) 0,10 0,50 N.D. 4,47 
Fosfatos (mg/L) 0,05 0,50 N.D. N.D. 
Cloretos (mg/L) 0,04 0,50 N.D. 2,41 
Clorofila A (µg/L) 0,10 1,00 N.D. 6,4 
DBO (mg O2/L) N.A. 2,0 N.D. N.D. 
DQO (mg O2/L) 2,0 10,0 N.D. N.D. 
Fósforo Total (mg/L) 0,02 0,06 N.D. N.D. 
Índice de fenóis (mg/L) 0,002 0,010 N.D. N.D. 
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 0,01 0,05 N.D. 0,51 
Nitrogênio Total (mg/L) 0,50 1,00 N.D. 1,12 
Oxigênio Dissolvido (mg O2/L) N.A. 0,2 N.D. 7,8 
pH - N.A. N.A. - 7,0 
Sólidos Suspensos Totais (mg/L) N.A. 10 N.D. 48,0 
Sólidos Suspensos Fixos (mg/L) N.A. 10 N.D. 0,19 
Sólidos Suspensos Voláteis (mg/L) N.A. 10 N.D. 47,8 
Surfactantes (MBAS ou Detergentes) (mg/L) 0,024 0,045 N.D. N.D. 
Turbidez (UNT) N.A. 0,10 N.D. 56,3 

 

Dados das Amostras 
 

Fator de Diluição 1 1 
Umidade (%) N.A. N.A. 

 
 

Observações: 
L.D. - Limite de Detecção do método. 
L.Q. - Limite de Quantificação do método. 
N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Quantificação. 
N.A. – Não aplicável. 
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Laboratório responsável direto pela análise: Analytical Solutions SA 
Rua Cubatão, 1088, Vila Mariana - São Paulo, SP 04013-004 

 

 

 
DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Amostra fortificada CQS Matriz:   AGUA  
Data de análise 13/11/09  

 

Dados de Recuperação 
 

Parâmetros Unidades Valor Teórico Valor Obtido Variação (%) 

Cloretos (mg/L) 1,00 1,17 17 
Nitritos (mg/L) 1,000 0,976 2 
Nitratos (mg/L) 1,00 1,09 9 
Fosfatos (mg/L) 1,00 1,23 23 
Clorofila A (µg/L) 0,10 1,00 N.D. 
DBO (mg O2/L) N.A. 2,0 N.D. 
DQO (mg O2/L) 2,0 10,0 N.D. 
Fósforo Total (mg/L) 0,02 0,06 N.D. 
Índice de fenóis (mg/L) 0,002 0,010 N.D. 
Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 0,01 0,05 N.D. 
Nitrogênio Total (mg/L) 0,50 1,00 N.D. 
Oxigênio Dissolvido (mg O2/L) N.A. 0,2 N.D. 
pH - N.A. N.A. - 
Sólidos Suspensos Totais (mg/L) N.A. 10 N.D. 
Sólidos Suspensos Fixos (mg/L) N.A. 10 N.D. 
Sólidos Suspensos Voláteis (mg/L) N.A. 10 N.D. 
Surfactantes (MBAS ou Detergentes) (mg/L) 0,024 0,045 N.D. 
Turbidez (UNT) N.A. 0,10 N.D. 

 
 
 

Observações: 
Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%. 
Amostra quantificada após verificação do checklist diário. 

 
 
 

Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais. 
Não se aplica 

 
 

Obs.: As opiniões interpretações e informações adicionais não fazem parte do escopo do 
credenciamento do laboratório listado no quadro de credenciamento 

 
____________________________ 
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RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS Projeto AS: 13049CS 
Cliente: CMB - CLEUBER MORAES BRITO CONSULTORIA LTDA 
Endereço: AV. HIGIENÓPOLIS, 1505 - SALA 403 - CENTRO 
Cidade: LONDRINA UF: pPR CEP: 86.015-010 
Código do projeto do cliente: ETRIP - CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS IND. DO PARANÁ 

 
DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS 

Responsável pela coleta: EDILENE SARGE 
FIGUEIREDO 

Data de Extração: N.A. 

Data de recebimento da amostra: 30/10/2009 Data da Análise: 30/10/2009    
Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 3,0 Data de Quantificação: 03/11/2009 
Data de amostragem (quarteamento): N.A. Data de Emissão do Relatório: 12/11/2009 
Data da coleta da amostra: 29/10/2009 Data de Reemissão do Relatório: N.A. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

Método(s) Interno(s)*: PE 4.9 - 601/CR Rev. (02)     
Método(s) Externos(s)**: American Public Health Association - APHA. Standard Methods for the examination 
of Water and Wastewater – 21th Edition – 9221B.  

• * Método utilizado como referência direta nos ensaios. 
• ** Método normalizado, adaptado e validado. 

 

RESPONSÁVEIS 

Relatório emitido por Renata de Andrade Porto 
CRQ 3a Região 03112102 

 

Relatório revisado por Maristela de C. Rezende 
CRQ 3a Região 03212415 

 
Responsável Técnico – Gabriela Kernick Carvalhaes, Ph.D. 

CRQ 3a Região 03212398 
 

OBSERVAÇÔES 
• Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas. 
• As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer 

responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta. 
• A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. 
• Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método 

referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão 
listados no item informações adicionais do relatório. 

• N.A. – Não Aplicável 
• Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores. 
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RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS Projeto AS: 13049CS 
Cliente: CMB - CLEUBER MORAES BRITO CONSULTORIA LTDA 
Endereço: AV. HIGIENÓPOLIS, 1505 - SALA 403 - CENTRO 
Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86.015-010 
Código do projeto do cliente: ETRIP - CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS IND. DO PARANÁ 

 
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

Referência A.S. Referência do Projeto 
13049CS001 RIBEIRÃO DOS APERTADOS/ JUSANTE 
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RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS Projeto AS: 13049CS 
 

Parâmetros Unidades 
13049CS001 

Coliformes Totais  (NMP/ 100 ml) 1600 
Coliformes Fecais (NMP/ 100 ml) 1600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados de Controle de Qualidade. 
Padrões de Controle 

Escherichia coli ATCC 25922 
 
 
 

Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais. 
Obs.: As opiniões interpretações e informações adicionais não fazem parte do escopo do credenciamento do 
laboratório listado no quadro de credenciamento 

 
 
 

____________________________ 
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Laboratório responsável direto pela análise: Analytical Solutions SA 
Rua Cubatão, 1088, Vila Mariana - São Paulo, SP 04013-004 

 

 

 
RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE PARÂMETROS METAIS Projeto AS:  13049CS 
Cliente: CMB - CLEUBER MORAES BRITO CONSULTORIA LTDA  
Endereço: AV . HIGIENOPOLIS , 1505 - CENTRO  - SALA 403  
Cidade: LONDRINA  UF: PR CEP: 86.015-010 
Código do projeto do cliente:  ETRIP-CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS IND. DO PARANÁ   LTDA  

 
DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS 

Responsável pela coleta: EDILENE SARGE 
FIGUEIREDO 

Data de Digestão: 09/11/2009 

Data de recebimento da amostra: 30/10/2009 Data de Leitura: 09/11/2009 
Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 3,0 Data de Quantificação: 13/11/2009 
Data de amostragem (quarteamento): N.A. Data de Emissão do Relatório: 01/12/2009 
Data da coleta da amostra: 29/10/2009 Data de Reemissão do Relatório: N.A. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 
Método(s) Interno(s)*: PE 4.9 – 401 Rev 07; PE 4.9 – 404 Rev 06  
Método(s) Externos(s)**: SM 3500-CR; 7470; 6010-B 

* Método utilizado como referência direta nos ensaios. 
** Método normalizado, adaptado e validado. 

                 

RESPONSÁVEIS 

Relatório revisado por Eduardo Paulo de 

Amorim 

CRQ 4a Região 04200626 

  

  

Signatário Autorizado: Ana Paula Daniel Tavares 

CRQ 4a Região 04360937 

 
Responsável Técnico:  Ana Paula Daniel Tavares - CRQ 4ª Região 04360937 

 

OBSERVAÇÔES 
• Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas. 
• As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade 
referente aos procedimentos e dados de coleta. 
• A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. 
• Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método 
referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão listados no 
item informações adicionais do relatório. 
• Os valores para amostras sólidas reportados são relativos à massa seca. 
• N.A. – Não Aplicável. 
• Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores. 
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Laboratório responsável direto pela análise: Analytical Solutions SA 
Rua Cubatão, 1088, Vila Mariana - São Paulo, SP 04013-004 

 

 

 
RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE PARÂMETROS METAIS Projeto AS:  13049CS 
Cliente: CMB - CLEUBER MORAES BRITO CONSULTORIA LTDA  
Endereço: AV . HIGIENOPOLIS , 1505 - CENTRO  - SALA 403  
Cidade: LONDRINA  UF: PR CEP: 86.015-010 
Código do projeto do cliente:  ETRIP-CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS IND. DO PARANÁ   LTDA  

 
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

Referência A.S. Referência do Projeto 
13049CS001 RIBEIRÃO DOS APERTADOS/ JUSANTE 
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Laboratório responsável direto pela análise: Analytical Solutions SA 
Rua Cubatão, 1088, Vila Mariana - São Paulo, SP 04013-004 

 

 

 
RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE PARÂMETROS METAIS Projeto AS:  13049CS 

 

Parâmetros Unidades L.D. L.Q. branco 
 

RIBEIRÃO DOS 
APERTADOS/ JUSANTE 

13049CS001 
Alumínio Dissolvido (mg/L) 0,005 0,010 N.D. 2,527 
Cobre Dissolvido (mg/L) 0,001 0,005 N.D. 0,011 
Ferro Total Dissolvido (mg/L) 0,010 0,050 N.D. 2,689 
Cádmio (mg/L) 0,0003 0,0010 N.D. N.D. 
Chumbo (mg/L) 0,002 0,010 N.D. N.D. 
Cromo Total (mg/L) 0,005 0,010 N.D. N.D. 
Manganês (mg/L) 0,005 0,010 N.D. 0,768 
Mercúrio (mg/L) 0,0002 0,0010 N.D. N.D. 
Níquel (mg/L) 0,005 0,010 N.D. N.D. 
Zinco (mg/L) 0,005 0,010 N.D. 0,059 

 

Dados das Amostras 
 

Fator de Diluição 1 1 
Umidade (%) N.A. N.A. 

 
 

Observações: 
L.D. - Limite de Detecção do método. 
L.Q. - Limite de Quantificação do método. 
N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Quantificação. 
N.A. – Não aplicável. 
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Laboratório responsável direto pela análise: Analytical Solutions SA 
Rua Cubatão, 1088, Vila Mariana - São Paulo, SP 04013-004 

 

 

 
DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Amostra fortificada CQS Matriz:   AGUA  
Data de análise 9/11/2009  

 

Dados de Recuperação 
 

Parâmetros Unidades Valor Teórico Valor Obtido Variação (%) 

Alumínio Dissolvido (mg/L) 0,500 0,479 4 
Cobre Dissolvido (mg/L) 0,500 0,467 7 
Ferro Total Dissolvido (mg/L) 0,500 0,457 9 
Cádmio (mg/L) 0,500 0,458 8 
Chumbo (mg/L) 0,500 0,401 20 
Cromo Total (mg/L) 0,500 0,468 6 
Manganês (mg/L) 0,500 0,477 5 
Mercurio (mg/L) 0,025 0,021 17 
Niquel (mg/L) 0,500 0,457 9 
Zinco (mg/L) 0,500 0,429 14 

 
 
 

Observações: 
Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%. 
Amostra quantificada após verificação do checklist diário. 

 
 
 

Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais. 
Não se aplica 

 
 

Obs.: As opiniões interpretações e informações adicionais não fazem parte do escopo do 
credenciamento do laboratório listado no quadro de credenciamento 

 
____________________________ 
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        Laboratório responsável pela emissão do laudo: Analytical Solutions Ltda 
Rua José de Figueiredo, 320, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ 22793-170 - Loja 23 

 

 
 
 
 

ANALYTICAL SOLUTIONS LTDA 

wwwanasolcombr 

anasol�anasolbureauveritascom 

 

 

 
 

 
RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 – ARTIGO 14 

Projeto AS: 16823IN 

Cliente: ETRIP – Empresa de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná 
Endereço: Rua Ernani Lacerda de Athaíde, 170 sl 04 - Gleba Palhano 
Cidade: Londrina UF: PR CEP: 86055-630 
Código do projeto do cliente: EPIA-RIMA 

 
DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS 

Responsável pela coleta: Edilene S. Figueiredo Data de Extração: N.A. 
Data de recebimento da amostra: 26/05/2011 Data de Injeção: 03-09/06/2011 
Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 2,1 Data da Análise: 26/05 – 09/06/2011 
Data de amostragem (quarteamento): N.A. Data de Quantificação: 30/05-13/06/2011 
Data da coleta da amostra: 25/05/2011 Data de Emissão do Relatório: 27/06/2011 
Data de Digestão: 31/05/2011 Data de Reemissão do Relatório: N.A. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 
Método(s) Interno(s)*: PE-4.9-127 Rev. 4; PE 4.9 - 126 Rev. 04; PE 4.9 - 401 Rev. 02 (ICP-OES) e PE 4.9 - 
404 Rev. 02 (AAS) (Metais); PE 4.9 – 652/CR (Inorgânicos) 
Método(s) Externo(s)**: US EPA 8270D; US EPA 8260C; US EPA 3050/6010B (Metais por ICP), 
7470A/7471A (Hg) (Metais); US EPA 9056 (Inorgânicos); American Public Health Association - APHA. 
Standard Methods for the examination of Water and Wastewater – 20th Edition – 9221B 

* Método utilizado como referência direta nos ensaios. 
** Método normalizado, adaptado e validado. 

 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

São Paulo: Ana Paula D. Tavares - 04360937 CRQ IV 
 

Rio de Janeiro: Mauro C. S. Machado - 03212544 CRQ III 
 

Minas Gerais: Walisson Mol e Marques - 03315643 CRQ III 

 
 
 

OBSERVAÇÔES 
• Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas. 
• As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer 

responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta. 
• A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. 
• Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método 

referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão 
listados no item informações adicionais do relatório. 

• N.A. – Não Aplicável. 
• Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores 
• A análise de Densidade de Cianobactérias foi subcontratada a laboratório externo. CRL 0171 
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        Laboratório responsável pela emissão do laudo: Analytical Solutions Ltda 
Rua José de Figueiredo, 320, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ 22793-170 - Loja 23 

 

 
 
 
 

ANALYTICAL SOLUTIONS LTDA 

wwwanasolcombr 

anasol�anasolbureauveritascom 

 

 

  

 
 

RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 – ARTIGO 14 

Projeto AS: 16823IN 

Cliente: ETRIP – Empresa de Tratamento de Resíduos Industriais do Paraná 
Endereço: Rua Ernani Lacerda de Athaíde, 170 sl 04 - Gleba Palhano 
Cidade: Londrina UF: PR CEP: 86055-630 
Código do projeto do cliente: EPIA-RIMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

Referência AS Referência do Projeto 
16823IN001 MONTANTE RIB.DOS APERTADOS 
16823IN002 JUSANTE RIB.DOS APERTADOS 
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        Laboratório responsável pela emissão do laudo: Analytical Solutions Ltda 
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ANALYTICAL SOLUTIONS LTDA 

wwwanasolcombr 

anasol�anasolbureauveritascom 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 
2005 – ARTIGO 14, projeto 16823IN 

 

PARÂMETROS UNIDADES L.Q. 16823IN001 VMP 

INORGÂNICOS  
Alumínio Dissolvido mg/L 0,010 0,063 0,1 

Cádmio Total mg/L 0,0010 N.D. 0,001 

Chumbo Total mg/L 0,010 N.D. 0,01 

Cloreto Total mg/L 0,50 1,28 250 

Cobre dissolvido mg/L 0,005 N.D. 0,009 

Cromo Total mg/L 0,010 N.D. 0,05 

Ferro dissolvido mg/L 0,050 0,444 0,3 

Manganês Total mg/L 0,010 0,242 0,1 

Materiais Flutuantes N.A. N.A. N.D. Virtualmente Ausente 

Mercúrio Total mg/L 0,001 N.D. 0,0002 

Níquel Total mg/L 0,010 N.D. 0,025 

Nitrato mg/L 0,50 4,80 10 

Nitrito mg/L 0,020 N.D. 1 

Óleos e Graxas mg/L 3,0 N.D. Virtualmente Ausente 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 10 51 500 

Surfactantes mg/L 0,04 N.D. 0,5 

Turbidez UNT 0,10 5,96 40 

Zinco Total mg/L 0,010 0,044 0,18 
 

ORGÂNICO 
 

Glifosato µg/L 100,0 N.D. 65 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Fecais NMP/100mL 1,1 2400 1000 

Densidade de cianobactérias cel/mL – mm3/L N.A. N.D. 20.000 / 2 
 
 

Observações: 

VMP – Valores máximos permitidos artigo 15 da Resolução CONAMA Nº 357 de 17 de Março de 2005. 

L.Q. – Limite de Quantificação do método. 
N.D. – Não Detectado acima do Limite de Quantificação. 
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RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 
2005 – ARTIGO 14, projeto 16823IN 

 

PARÂMETROS UNIDADES L.Q. 16823IN002 VMP 

INORGÂNICOS  
Alumínio Dissolvido mg/L 0,010 0,222 0,1 

Cádmio Total mg/L 0,0010 N.D. 0,001 

Chumbo Total mg/L 0,010 N.D. 0,01 

Cloreto Total mg/L 0,50 6,97 250 

Cobre dissolvido mg/L 0,005 N.D. 0,009 

Cromo Total mg/L 0,010 N.D. 0,05 

Ferro dissolvido mg/L 0,050 0,614 0,3 

Manganês Total mg/L 0,010 0,036 0,1 

Materiais Flutuantes N.A. N.A. N.D. Virtualmente Ausente 

Mercúrio Total mg/L 0,001 N.D. 0,0002 

Níquel Total mg/L 0,010 N.D. 0,025 

Nitrato mg/L 0,50 3,46 10 

Nitrito mg/L 0,020 N.D. 1 

Óleos e Graxas mg/L 3,0 N.D. Virtualmente Ausente 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 10 81 500 

Surfactantes mg/L 0,04 0,052 0,5 

Turbidez UNT 0,10 8,14 40 

Zinco Total mg/L 0,010 0,048 0,18 

ORGÂNICO 

Glifosato µg/L 100,0 N.D. 65 
MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Fecais NMP/100mL 1,1 490 1000 

Densidade de cianobactérias cel/mL – mm3/L N.A. N.D. 20.000 / 2 
 
 

Observações: 

VMP – Valores máximos permitidos artigo 15 da Resolução CONAMA Nº 357 de 17 de Março de 2005. 

L.Q. – Limite de Quantificação do método. 
N.D. – Não Detectado acima do Limite de Quantificação. 
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Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais. 
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pelo Artigo 14 da Resolução 

CONAMA Nº357 de 17 de Março de 2005 podemos observar que os parâmetros Ferro Dissolvido (amostras 001 e 
002), Manganês (amostra 001), Coliformes Fecais (amostra 001) e Alumínio Dissolvido (amostra 002) não 

satisfazem os limites permitidos. 

 
 

Os parâmetros relacionados acima se referem à Classe 2 – Águas Doces do Artigo 14 da 
Resolução CONAMA Nº357 de 17 de Março de 2005. 
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RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE PARÂMETROS INORGÂNICOS Projeto AS:  16823IN 
Cliente: ETRIP Empresa de Tratamento de Resíduos  
Endereço: Rua Ernani Lacerda de Athaide, 170 - Gleba Palhano 
Cidade: Londrina                  UF: PR CEP: 86055-630  
Código do projeto do cliente:  EPIA/RIMA 

 

DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS 
Responsável pela coleta: EDILENE S.FIGUEIREDO Data de Extração: N.A. 
Data de recebimento da amostra: 26/05/2011 Data de Leitura: 04/06/2011 
Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 2,1 Data de Quantificação: 01-14/06/2011 
Data de amostragem (quarteamento): N.A. Data de Emissão do Relatório: 27/06/2011 
Data da coleta da amostra: 25/05/2011 Data de Reemissão do Relatório: N.A. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 
Método(s) Interno(s)*: PE 4.9 - 411/SP 

Método(s) Externos(s)**: EPA 9056, SM 5220, SM 4500-N, SM 2540 

* Método utilizado como referência direta nos ensaios. 

** Método normalizado, adaptado e validado. 
                 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

São Paulo: Ana Paula D. Tavares - 04360937 CRQ IV 
 

Rio de Janeiro: Mauro C. S. Machado - 03212544 CRQ III 
 

Minas Gerais: Walisson Mol e Marques - 03315643 CRQ III 

 
OBSERVAÇÔES 

• Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas. 

• As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade 
referente aos procedimentos e dados de coleta. 

• A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. 

• Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método 
referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão listados no 
item informações adicionais do relatório. 

• Os valores para amostras sólidas reportados são relativos à massa seca. 

• N.A. – Não Aplicável. 

• Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores. 



 
  

 

 Job 16823IN (Versão 1) // EPIA/RIMA p. 2/4 
    

Laboratório responsável pela emissão do laudo: Analytical Solutions Ltda 
Rua José de Figueiredo, 320, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ 22793-170 - Loja 23 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANALYTICAL SOLUTIONS LTDA 

wwwanasolcombr 

anasol�anasolbureauveritascom 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE PARÂMETROS INORGÂNICOS Projeto AS:  16823IN 
Cliente: ETRIP Empresa de Tratamento de Resíduos  
Endereço: Rua Ernani Lacerda de Athaide, 170 - Gleba Palhano 
Cidade: Londrina                  UF: PR CEP: 86055-630  
Código do projeto do cliente:  EPIA/RIMA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 
Referência A.S. Referência do Projeto 

16823IN001 MONTANTE RIB.DOS APERTADOS 

16823IN002 JUSANTE RIB.DOS APERTADOS 
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RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO DE PARÂMETROS INORGÂNICOS Projeto AS:  16823IN 
 

Parâmetros Unidades L.D. L.Q. 
 

BRANCO 
 

MONTANTE 
RIB.DOS 

APERTADOS 
16823IN001 

JUSANTE RIB.DOS 
APERTADOS 
16823IN002 

Fosfatos (mg/L) 0,05 0,50 N.D. N.D. N.D. 

DQO (mg O2/L) 2,0 10,0 N.D. N.D. N.D. 

Nitrogênio Total (mg/L) 0,50 1,00 N.D. 1,01 0,73 

Sólidos Totais Fixos (mg/L) N.A. 10,00 N.A N.D. 80,00 

Sólidos Totais Voláteis (mg/L) N.A. 10,00 N.A 47,00 N.D. 
 

Dados das Amostras 
 

Fator de Diluição 1 1 1 

Umidade (%) N.A. N.A. N.A. 
 

Observações: 
L.D. - Limite de Detecção do método. 

L.Q. - Limite de Quantificação do método. 

N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Quantificação. 

N.A. – Não aplicável. 
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DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE 
 

Amostra fortificada CQS Matriz: ÁGUA 
Data de análise 27/05-08/06/2011  

 

Dados de Recuperação 
 

Parâmetros Unidades Valor Teórico Valor Obtido Variação (%) 

Fosfatos (mg/L) 1,00 1,098 10 

DQO (mg O2/L) 20 22 9 

Nitrogênio Total (mg/L) 2,50 3,07 23 
 
 

 

Observações: 

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor ou igual a 25%. 

 
 

Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais. 
Não se aplica 

 

 

Obs.: As opiniões interpretações e informações adicionais não fazem parte do escopo do 
credenciamento do laboratório listado no quadro de credenciamento 

 
____________________________ 



    ANEXO R
      PLANTA DE USO/OCUPAÇÃO

     DO SOLO DA AII
    





    ANEXO S
      PLANTA  DE USO/OCUPAÇÃO

     DO SOLO DA AID
    





    ANEXO T
       PLANTA  DE USO/OCUPAÇÃO

     DO SOLO DA ADA
    





 ANEXO U
PONTOS DE AMOSTRAGEM DA 
HERPETOFAUNA, AVIFAUNA E 
MASTOFAUNA DAS AID E ADA

   
    





 ANEXO V
PONTOS DE AMOSTRAGEM DA 

 ICTIOFAUNA  
  DAS AID E ADA

   
    





ANEXO X
CARTAS DE APOIO À
IMPLANTAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO

    











FICHA TÉCNICA  
    







CADASTRO IBAMA 
    



 
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro: 
 

342533 

CPF/CNPJ: 
 

05.114.034/0001-20 

Emitido em: 
 

01/02/2012 

Válido até: 
 

01/05/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  CLEUBER MORAES BRITO CONSULTORIA LTDA  
  AV. HIGIENÓPOLIS, 1505 SL.103  
  JD. HIGIENÓPOLIS  
  LONDRINA/PR  
  86015-010 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultoria Técnica Ambiental - Classe 6.0 
 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Solo 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Controle da Poluição 
  Recuperação de Áreas 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

wf9u.l14h.jv52.wv27 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro

1/2/2012http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php



 
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro: 
 

342077 

CPF/CNPJ: 
 

280.762.655-68 

Emitido em: 
 

26/01/2012 

Válido até: 
 

26/04/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  CLEUBER MORAES BRITO  
  R.Sebastião Galindo, 50 Bl.II/703  
  Res.Lago II  
  LONDRINA/PR  
  86061-570 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Qualidade da Água 
  Qualidade do Solo 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Recuperação de Áreas 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

byx4.w2z6.id1w.cdgn 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro

26/1/2012http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php



 
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro: 
 

344985 

CPF/CNPJ: 
 

981.094.569-87 

Emitido em: 
 

25/01/2012 

Válido até: 
 

25/04/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  EDILENE SARGE FIGUEIREDO  
  R.Sebastião Galindo, 50 Bl.II/703  
  Res.Lago II  
  LONDRINA/PR  
  86061-570 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Qualidade da Água 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recursos Hídricos 
  Controle da Poluição 
  Recuperação de Áreas 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

57al.aw16.82zp.45w9 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro

26/1/2012http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php



 
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro: 
 

1937711 

CPF/CNPJ: 
 

221.476.778-92 

Emitido em: 
 

27/01/2012 

Válido até: 
 

27/04/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Alessandro Gasparetto Bifi  
  Rua Professor Lauro Eduardo Werneck, no 839 apto 304  
  Zona 7  
  MARINGA/PR  
  87020-020 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Recursos Hídricos 
  Gestão Ambiental 
  Ecossistemas Terrestres e Aquaticos 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

edz1.e97i.ezjm.xdru 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro

27/1/2012http://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

4972684

CPF/CNPJ:

035.142.139-41

Emitido em:

27/01/2012

Válido até:

27/04/2012

Nome/Razão Social/Endereço
  DANIEL FERMINO DA SILVA
  RUA SIDRACK SILVA, 116, BLOCO 1, APTO 101
  JARDIM AEROPORTO
  LONDRINA/PR
  86038-560

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

  Qualidade do Ar
  Qualidade da Água
  Qualidade do Solo
  Recursos Hídricos
  Controle da Poluição
  Recuperação de Áreas
  Gestão Ambiental

Observações:
1 -  Este  certificado não habilita  o interessado ao exercício da(s)  atividade(s)
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão
ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto
correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado,
o interessado deverá  comunicar  ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de  30
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão
competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais
e faunísticos.

A  inclusão de  Pessoas  Físicas  e  Jurídicas  no Cadastro Técnico Federal não
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade,
nem juízo de valor de qualquer espécie.

 

Autenticação

t47l.umue.zsyw.768z

Imprimir telaFechar janela
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

3889098

CPF/CNPJ:

759.307.909-06

Emitido em:

31/01/2012

Válido até:

30/04/2012

Nome/Razão Social/Endereço
  Edson Varga Lopes
  Rua: Turiano Meira, 61
  Alter do Chão
  SANTAREM/PA
  68109-000

Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

  Auditoria Ambiental

Observações:
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso
de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto
correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao
IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e perante
terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

 

Autenticação

cin7.izdh.25zu.rcl4

Imprimir telaFechar janela
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis 
 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

 

Nr. de Cadastro: 

354679 

CPF/CNPJ: 

188.505.379-72

Emitido em: 

26/01/2012

Válido até: 

26/04/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Irene Domenes Zapparoli  
  Rua José Monteiro de Mello, 205 - aptº 1803  
  Jardim do Lago  
  LONDRINA/PR  
  86050-430  
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Auditoria Ambiental 

Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) 
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de 
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após 
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto 
correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada 
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao 
IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência 
para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental 
emitida pelo órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou 
subprodutos florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em 
certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 

 



 
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro: 
 

354288 

CPF/CNPJ: 
 

148.852.636-20 

Emitido em: 
 

26/01/2012 

Válido até: 
 

26/04/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Lucio Tadeu Mota  
  Rua Jose Clemente, 630, Aprto 41  
  Zona 7  
  MARINGA/PR  
  87020-070 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recuperação de Áreas 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

p8sb.zztv.blw9.qwgk 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro: 
 

734780 

CPF/CNPJ: 
 

273.462.208-46 

Emitido em: 
 

26/01/2012 

Válido até: 
 

26/04/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Mary Silvia Cobra Ferro  
  Rua lindóia 534  
  jd. amaro  
  LONDRINA/PR  
  86062-480 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Educação Ambiental 
  Recuperação de Áreas 
  Gestão Ambiental 
  Serviços Relacionados À Silvicultura 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

rf2d.z7g1.lgx9.2g7n 

Imprimir tela Fechar janela
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

 
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro: 
 

599602 

CPF/CNPJ: 
 

213.605.448-10 

Emitido em: 
 

26/01/2012 

Válido até: 
 

26/04/2012 
Nome/Razão Social/Endereço  
  Rigoberto Lázaro Prieto Cainzos  
  Espirito Santo 87, apto 302  
  Centro  
  LONDRINA/PR  
  86010-510 
Este certificado comprova a regularidade no 
 
 
 

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental 
 
 
  Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0 
 
  Uso do Solo 
  Educação Ambiental 
  Recuperação de Áreas 
  Auditoria Ambiental 
  Gestão Ambiental 
 
Observações: 
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) 
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, 
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do 
programa ou projeto correspondente: 
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste 
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo 
órgão competente. 
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos 
florestais e faunísticos. 

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não 
implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de 
qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie. 

  

Autenticação 
 

mugz.tsqm.pfgd.bvhn 

Imprimir tela Fechar janela

Page 1 of 1Registro
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