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1. APRESENTAÇÃO 

 
 
1.1 - DA POLÍTICA AMBIENTAL 
 
A Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA foi estabelecida pela Lei Federal nº 6.938 
de 31/08/1981 que define seus fins, mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. A PNMA tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana. Vale pontuar os artigos abaixo, como de interesse ao 
presente empreendimento. 
 

Art 1º - Esta Lei, com fundamento no art. 8º, item XVII, alíneas c, h e i , da Constituição 
Federal, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
instrumentos de Defesa Ambiental.  

 
Art 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do 
SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 

 
Em decorrência e tendo em vista o estabelecimento de diretrizes gerais e específicas 
para embasar a PNMA, foi baixada a Resolução 001/86 pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA, a qual dispõe em seu Art. 2° sobre o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, relacionando, dentre elas: “...extração de minérios, 
inclusive os da Classe II, definidas pelo Código de Mineração...”. Tais atividades, a 
critério dos órgãos competentes, dependerão, para efeito de licenciamento ambiental, 
de elaboração de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA e aprovação ou 
não pelos mesmos. 
 
No Estado do Paraná o licenciamento ambiental está contemplado na Resolução CEMA 
nº 065 de 01/07/2008, que estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para 
as atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente, adota 

outras providências e revoga os artigos 1º a 56 e 76 a 87 da Resolução SEMA nº 031, de 
24/08/1998 e a Resolução SEMA nº 018, de 04/05/2004. No tocante à esta Resolução, 
importa destacar alguns artigos de maior relevo ao caso em questão. 
 

Art. 10 - No caso de inexistir regulamentação definida e os empreendimentos passíveis 
de licenciamento ambiental, em especial os de significativo impacto ambiental, estejam 
localizados em áreas de mananciais, em áreas de proteção ambiental (APA), no 
entorno de unidades de conservação de proteção integral ou em áreas prioritárias 
definidas por um instrumento legal e ou infra legal para a conservação da natureza 
deverão ser ouvidos: 

 
I - em áreas de mananciais, os respectivos Conselhos Gestores regulamentados; 
II - em unidades de conservação, o órgão ambiental competente; 

         III - em áreas prioritárias, o órgão ambiental competente. 
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Art. 25 - Quando do indeferimento do licenciamento ambiental, o IAP emitirá formulário 
de indeferimento, contendo as justificativas técnicas e/ou legais pertinentes ao caso. 
Parágrafo único - O requerente poderá recorrer da decisão administrativa de 
indeferimento à autoridade competente, observando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da ciência. 

 
Art. 58 - Considerando o tipo, o porte e a localização, dependerá de elaboração de 
EIA/RIMA, a ser submetido à aprovação do IAP, excetuados os casos de competência 
federal, o licenciamento ambiental de empreendimentos, atividades ou obras 
consideradas de significativo impacto ambiental, tais como: 

 
         XV - extração de minérios; 
 

Art. 61 - A licença prévia... Tem por objetivo: 
 

I - aprovar a localização e a concepção do empreendimento, atividade ou obra; 
II - atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, atividade ou obra; 
III - estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases da implantação do empreendimento, atividade ou obra, respeitadas a legislação 
integrante e complementar do plano diretor municipal ou legislação correlata e as 
normas federais e estaduais incidentes; 
IV - estabelecer limites e critérios para lançamento de efluentes líquidos, resíduos 
sólidos, emissões gasosas e sonoras no meio ambiente, adequados aos níveis de 
tolerância para a área requerida e para a tipologia do empreendimento, atividade ou 
obra; e 
V - exigir a apresentação de propostas de medidas de controle ambiental em função dos 
impactos ambientais que serão causados pela implantação do empreendimento, 
atividade ou obra. 

 
1.2 - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO 
 
Atenta ao acima exposto, a MINERAÇÃO JUNDU LTDA instruiu o processo de 
licenciamento prévio para a implantação de LAVRA E BENEFICIAMENTO DE AREIA 
QUARTZOSA, o qual foi protocolado sob o n° 4.948.919-6 na data de 17/10/2001, junto 
ao Instituto Ambiental do Paraná-IAP. 
 
Após tramitação inicial, com a realização de análises, diligências e vistorias formais, o 
processo seguiu com as principais etapas abaixo listadas: 
 

a) Vistoria à área do empreendimento, conforme Relatório de Inspeção Ambiental  
RIA nº 17.752, datado de 14/11/2001, no qual o técnico do IAP/DIRAM/DLR relata 
que devido ao porte do empreendimento e sua localização no interior de uma APA 
“talvez se faça necessário elaborar EIA-RIMA...”; 

b) No final de 2002 o requerente se reuniu com o então Diretor-Presidente do IAP, 
Mário Sérgio Razera, ocasião em que foi informado que o processo de 
licenciamento só teria prosseguimento após a elaboração e aprovação do 
Zoneamento Ecológico-Econômico da APA da Escarpa Devoniana (Decreto nº 1.231 
de 27/03/1992), visto que as áreas de lavra “estão” localizadas dentro do 
perímetro da referida APA; 

c) Em reunião realizada no dia 25/04/2003 como Sr. Paulo Roberto V. Cassola, 
então Diretor da DIRAM/IAP, o requerente tomou conhecimento de que: 

 O processo encontra-se no ERPGO/Ponta Grossa desde junho/2002 e que seria 
solicitado, imediatamente, seu envio para Curitiba a pedido da DIRAM; 
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 Uma vez na DIRAM o processo seria enviado aos técnicos da MINEROPAR para 
análise e parecer, com base nos quais será dado andamento ao pedido de 
licenciamento ambiental. 

d) Em 12/09/2003 o IAP (DLR/DIRAM) emitiu o Indeferimento Para Exploração de 
Recursos Naturais nº 365, lavrado pela engenheira florestal Maria do Rocio 
Lacerda Rocha, fundamentando sua decisão da seguinte forma, na íntegra: “Somos 
pelo indeferimento do pedido de Licença Prévia, pelo fato da área estar inserida na Área 
de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, com o agravante de englobar áreas 
adjacentes da nascente do Rio Tibagi, ser considerada Corredor de Fauna principalmente 
felinos, e ainda pelo fato de haver necessidade em represar o leito de Rio Tibagi, 

atividade não licenciável por tratar-se de área de preservação permanente.” 
e) A Mineração Jundu Ltda protocolou, tempestivamente, em 30/09/2003 no IAP sob 

o nº 5.797.267-0 RECURSO solicitando fosse reconsiderado o Indeferimento retro 
mencionado; 

f) Em 06/11/2003 o IAP encaminha ofício ao Comitê da Bacia do Rio Tibagi 
solicitando o parecer daquele órgão, o qual responde em data de 11/02/2004, 
informando da necessidade de elaboração do EIA-RIMA, a fim de ter subsídios para 
a formulação de um parecer; 

g) Em 12/03/2004 o IAP emite parecer indeferindo o pedido de reconsideração, e, 
diante da reiteração do pedido, a Mineração Jundu Ltda recebe o Ofício nº 
293/04, datado de 14/06/2004, emitido pelo Escritório Regional de Ponta Grossa 
– ERPGO/IAP – sendo informada que “...seu pedido de reconsideração...foi 

novamente indeferido, tendo em vista estar localizado em Unidade de Conservação”. 

 
Diante do histórico acima e após reiterado o indeferimento, a Mineração Jundu Ltda 
entendeu encerrado o foro administrativo e ajuizou uma Ação Anulatória-Rito Ordinário, 
Autos 44.338/2005 na Quarta Vara da Fazenda Pública de Curitiba, em março/2005, 
tendo por objeto a anulação de decisão prolatada pelo IAP que indeferiu o pedido da 
Requerente para a exploração e o beneficiamento de areia. Significa dizer que a 
empresa estava reclamando, na justiça, o direito de elaborar e submeter para análise os 
Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do seu “projeto de 
empreendimento”. 
 
Dita Ação Anulatória tramitou por vários anos, com realização de Perícia Técnica, 
inclusive, até a sentença final favorável à Mineração Jundu Ltda, conforme publicação 
no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná de 29/03/2010, edição nº 357 (em 
anexo). 
 
Em 08/07/2010 a Mineração Jundu Ltda oficiou o Sr. Diretor-Presidente do Instituto 
Ambiental do Paraná-IAP, cfe. protocolo nº 4067, informando da decisão judicial e 
juntando a sentença final, requerendo ao final o prosseguimento urgente do feito. 

 
O IAP, em acatamento à decisão judicial, emite em 27/02/2012 o Ofício nº 
013/2012/IAP-DIRAM/DLE, informando ao requerente da necessidade de realização e 
apresentação dos Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, devendo ainda cumprir com 
procedimentos administrativos complementares. Tais procedimentos foram atendidos 
consoante petição protocolada em 27/09/2012, com a juntada no processo dos seguintes 
documentos: 
 

 Anuência e/ou Parecer das Prefeituras Municipais de Palmeira e Ponta Grossa; 
 Outorga Prévia do Instituto das Águas do Paraná (agora atualizada); 
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 Publicações da súmula de Licença Prévia nos jornais Indústria & Comércio, Diário dos 
Campos e Diário Oficial do Estado do Paraná; 

 Ofícios do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tibagi-CBHT e da Diretoria de Biodiversidade 
e Áreas Protegidas-DIBAP/IAP; 

 Matrícula da Fazenda Capão das Almas; 
 Comprovante de pagamento da Taxa de Análise Ambiental equivalente à 125 UPF/PR, e 
 Documentação referente aos direitos minerários da Mineração Jundu Ltda. 

 
Assim, deu-se início aos estudos e levantamentos técnicos e ambientais, cujos resultados 
estão consubstanciados neste EIA, ora submetido à análise desse Instituto Ambiental do 
Paraná-IAP. 
 
É importante destacar que o encaminhamento metodológico adotado na elaboração 
deste Estudo de Impacto Ambiental teve como base o Termo de Referência apensado 

ao Ofício 013/2012 retromencionado, com algumas adaptações e adequações de forma. 
 
 
1.3 - DO EMPREENDEDOR 
 
A Mineração Jundu Ltda, com CNPJ nº 60.628.468/0001-57 e sede no km-116 da Rodovia  
SP-215, no município de Descalvado (SP), possui longa tradição na atividade de pesquisa, 
lavra e beneficiamento de areias industriais. Iniciou suas atividades em 1959 no litoral 
sul do Estado de São Paulo, nas proximidades da zona de praia, ambiente este onde era 
abundante um sistema de vegetação típico de dunas e praias denominado “jundu”, 
advindo daí o nome da empresa. 
 
Em 1995 a Jundu associou-se ao Grupo Saint-Gobain e no final de 1999 incorporou as 
unidades da Santa Susana Mineração, uma empresa criada em 1976 a partir de um 
departamento de matérias primas da Cia. Vidraria Santa Marina, que tinha como 
objetivos a pesquisa, exploração, beneficiamento e comercialização de matérias primas 
minerais. Em março de 2002 o Grupo Saint-Gobain estabeleceu uma joint venture com a 
UNIMIN, uma empresa norte-americana controlada pelo grupo belga SCR-SIBELCO. A 

SIBELCO atuava no mercado de areia industrial há mais de 125 anos e possuía, desde 
1999, portaria para lavra em território do Estado de Santa Catarina. Era líder mundial no 
segmento de areia industrial. A fusão resultou na maior empresa fornecedora de 
minerais não metálicos para indústria do vidro no País, bem como uma das principais 
empresas fornecedoras de areia para a indústria de fundição. 
 

Quadro 1.3a – Plantas produtivas da Mineração Jundu Ltda em 2012. 

Planta Produção 

Analândia (SP) Areias quartzosas, sílicas moídas 

Balneário Barra do Sul (SC) Areias quartzosas 

Bom Sucesso de Itararé (SP) Extração e beneficiamento de dolomito 

Descalvado (SP) 
Areias quartzosas e areias cobertas para shell 
molding 

São João del Rei (MG) Moagem de calcário calcítico 

Viamão (RS) Areias quartzosas 

Fonte: JUNDU, 2012. 
 

Em 2002 a Jundu era a maior produtora de areia industrial do País, com uma produção 
de 2.500.000 t/ano, com atuação em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a 
partir de julho/2016 em Estância (SE). Todas as unidades da Jundu possuem sistemas de 
gestão da Qualidade, Ambiental e Segurança de Trabalho, sendo que Descalvado (SP), 
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Analândia (SP) e São João del Rei (MG) são certificadas pela ISO 9.001 e Analândia 
também pela ISO 14.001. As plantas produtivas da Jundu, em 2012, estão listadas no 
Quadro 1.3a acima, cujas produções atendiam aos mercados de fundição, vidros, 
cerâmicos, abrasivos e produtos químicos, entre outros. 
 
Em decorrência, devido à efetiva contribuição da Mineração Jundu, o Estado de São 
Paulo era o maior produtor de areia industrial do País, seguido de Santa Catarina e Minas 
Gerais (Luz & Lins, 2005). 
 
 
1.4 - DO EMPREENDIMENTO 
 
1.4.1 – OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
 
A Mineração Jundu é grande fornecedora de Areias Industriais para as indústrias de 
vidraria, fundição, cerâmica, entre outras, nas regiões sudeste, sul e nordeste do Brasil. 
Tendo atualmente unidades produtivas desse bem mineral nos estados de São Paulo, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Sergipe, e visando a possibilidade de ampliação do 
mercado de areias industriais no estado do Paraná, a Jundu iniciou trabalhos de pesquisa 
visando a detecção de jazidas de Areias Quartzosas neste estado. 
 
Os trabalhos foram direcionados para o interior do estado, onde a literatura geológica e 
os trabalhos pioneiros de campo indicaram as Formação Furnas e Grupo Itararé como 
potencialmente favoráveis para a concentração dos trabalhos de pesquisa. Para isto 
foram realizados trabalhos de campo de reconhecimento e detalhamento geológico, bem 
como a verificação das condições de infraestrutura das áreas alvo detectadas. 
 
O empreendimento objeto do presente EIA tem como principal objetivo a produção de 
areia industrial, sobretudo para a fabricação de vidro, já que o minério – areia 
quartzosa – possibilita a obtenção desse produto, quando adequadamente tratado, ou 
seja, de acordo com o fluxograma de beneficiamento. Adicionalmente, outros tipos de 
areia poderão ser produzidos na mesma planta através da readequação de algumas 
etapas do processo, gerando produtos com especificações físico-químicas menos rígidas, 
por exemplo, areia para agregados na construção civil. 

 
Neste sentido, se justifica a implantação deste empreendimento pelo simples fato do 
Paraná não produzir areias industriais para a fabricação de vidros e, por conseguinte, o 
atendimento ao parque industrial automobilístico da RMC; ressaltando que a areia 
industrial é um dos principais insumos do portfólio da Mineração Jundu. Os processos 
minerários listados na Tabela 1.4.2b, que constam como areia industrial junto ao DNPM-
MME, em verdade representam duas ou três empresas que produzem areia “industrial” a 
partir da lavra de quartzitos na região de Campo Largo, e arenitos na Lapa, para suprir 
principalmente as industrias cerâmicas e raramente de fundição da região, e, 
secundariamente de São Paulo e Santa Catarina. 
 
1.4.2 – PLANOS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS 
 
A mineração representa importante segmento econômico no Brasil. Segundo o Plano 
Nacional de Mineração – PNM – 2030, elaborado pelo Ministério das Minas e Energia, o 
setor responde por 4,2% do produto interno bruto – PIB brasileiro e 20% das exportações 
nacionais.  
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O Plano Nacional de Mineração – PNM – 2030, cuja versão final foi publicada em 2011, 
constitui documento que estabelece as diretrizes para o setor. Estas diretrizes são 
permeadas por três pilares, a saber, governança pública eficaz, agregação de valor e 
adensamento de conhecimento e sustentabilidade.  
 
Conforme o referido documento, a produção de areia industrial é destinada 
principalmente para a fabricação de vidro e para atender basicamente a demanda 
interna. A previsão é no sentido de a oferta desta matéria prima crescer no mesmo 
ritmo das estimativas para a expansão da economia brasileira, passando de 5,8 Mt em 
2008 para 17 Mt em 2030. O plano é, assim, desenvolvido tendo como perspectiva para o 
setor o crescimento da produção setorial.  
 
No mesmo sentido, há previsão de elevação dos investimentos no segmento da areia 
industrial, atingindo US$ 24 milhões entre 2010 e 2015, US$ 34 milhões entre 2016 e 
2022, US$ 57 milhões entre 2023 e 2030. 
 
Segundo o diagnóstico setorial elaborado para subsidiar o plano de mineração até 2030 

(MME, 2010), a Mineração Jundu responde pela maior parte da produção de areia 
industrial no país, localizando-se basicamente em São Paulo e Minas Gerais. A demanda 
por este produto está concentrada na região sudeste, onde está localizada a maior parte 
do parque industrial. 
 

 
Figura 1.4.2a – Principais municípios produtores de areia industrial no Brasil (fonte: MME, 2010) 
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Conforme este mesmo documento, a maior parte das atividades de mineração e 
processamento está próxima, utilizando tecnologia considerada satisfatória frente à 
produção mundial. No caso de São Paulo, o maior estado produtor, mina e unidade de 
beneficiamento estão integradas, mesmo modelo previsto para o empreendimento da 
Mineração Jundu. 
 
Considerando as diversas possibilidades de uso da areia industrial, como para a produção 
de vidro, na indústria de fundição (usos predominantes), na indústria cerâmica, na de 
refratários e de cimento, na indústria química, entre outros, assim como seu preço 
diferenciado em função das suas propriedades físicas e químicas, pode ser transportada 
a distâncias maiores (Luz & Lins, 2005). 
 
Posto assim, o empreendimento mostra-se compatível com as estratégias setoriais 
atualmente utilizadas, da mesma forma como reforça a previsão governamental de 
ampliação da oferta interna para atendimento da demanda setorial.  
 
Ainda no que concerne às políticas e projetos governamentais, há que ressaltar os 

esforços da atual gestão do município de Ponta Grossa no sentido de promover o 
crescimento industrial do município, coadunando-se com a proposta de instalação da 
mineração. A lei municipal 10.620/2011 foi aprovada no sentido de estimular o 
crescimento industrial do município tendo por base o PRODESI – Programa de 
Desenvolvimento de Ponta Grossa. O programa estabelece como incentivos a doação de 
terrenos no distrito industrial Prefeito Cyro Martins e a isenção de Imposto Predial e 
Territorial Urbano e Sobre Serviços de Qualquer Natureza pelo prazo de dez anos. Apesar 
do empreendimento não estar localizado no distrito industrial referenciado, a sua 
instalação mostra-se coerente com a orientação de caráter mais geral dos gestores 
municipais. 
 
Há ainda a considerar que o empreendimento encontra-se localizado na APA da Escarpa 
Devoniana. Inicialmente, a MINEROPAR elaborou o Plano Diretor de Mineração da Região 
Metropolitana de Curitiba em que está incluído o município de Campo Largo. Esta região 
da APA é considerada Zona Controlada para Mineração. Neste sentido, há determinantes 
específicos por parte do poder público no sentido de regular o processo de mineração 
em área contígua ao empreendimento. Além disso, há que considerar as diretrizes do 

Plano de Manejo da APA, sendo a área do empreendimento classificada como ZC-10. 
Segundo o Plano de Manejo da APA, são permissíveis atividades de exploração mineral, 
desde que respeitados alguns procedimentos no licenciamento. Este tema será discutido 
com mais detalhes em seção específica. 
 
Outra proposta disciplinando o uso e ocupação do solo refere-se à implantação do 
Geoparque dos Campos Gerais. Através de um esforço conjunto da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa e a MINEROPAR, a região dos Campos Gerais é aspirante a Geoparque 
junto à UNESCO. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM tem exercido 
atividade indutora na criação de geoparques no Brasil. Segundo a entidade            
(CPRM, 2013), um geoparque “deve gerar atividade econômica, notadamente através do 
turismo, e envolve um número de sítios geológicos de importância científica, raridade ou 
beleza, incluindo formas de relevo e suas paisagens. Aspectos arqueológicos, ecológicos, 
históricos ou culturais podem representar importantes componentes de um geoparque”. 
Até este momento apenas dois aspirantes a geoparques encaminharam os dossiês 
exigidos pela Rede Global de Geoparques (Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, e 
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Bodoquena, no Mato Grosso do Sul). Cabe observar que o projeto não é incompatível 
com a mineração.  
 
Na medida em que a produção da mineração poderá apresentar diversos usos conforme 
definido anteriormente, pode-se observar a possibilidade de maiores interações com 
muitas unidades industriais existentes na região. 
 
Há diversas unidades industriais na Região Metropolitana de Curitiba-RMC que podem 
estabelecer maior interação com o empreendimento como consumidoras da matéria 
prima produzida. É o caso das indústrias de cimento e das cerâmicas localizadas em 
Campo Largo, município vizinho a Palmeira e Ponta Grossa.  
 
No caso das indústrias cerâmicas, a região de Campo Largo sedia um Arranjo Produtivo 
Local – APL de louças e porcelanas. A areia industrial constitui “componente essencial na 
formulação da massa e do esmalte de vários tipos cerâmicos” (Luz & Lins, 2005). 
 
Segundo estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – 

IPARDES, em 2004 havia 25 empresas formalmente estabelecidas neste setor, que 
segundo dados da Relação Anual de Informações  Sociais – RAIS divulgados pelo Ministério 
de Emprego e Trabalho – MTE, geravam 1.447 empregos formais. Em 2011, o número de 
empresas do setor diminuiu para 24 unidades enquanto o volume de empregos passou 
para 1.737, um crescimento de 20,0% no período, gerando uma massa salarial mensal de 
aproximadamente R$ 1,746 milhão.  É, assim, um setor de importância significativa para 
o município, tanto na geração de empregos e renda, diretos e indiretos, e constitui polo 
de produção cerâmica que exporta para o restante do país e para o exterior, 
apresentando elevada competitividade. Constitui, desta forma, importante segmento 
consumidor de matérias primas.  
 

Tabela 1.4.2a – Contribuição financeira da produção mineral de areia quartzosa e quartzito em Campo 
Largo – 2004 a 2010. 

Ano Areia quartzosa Quartzito 

2004 2.068,62 - 

2005 2.549,84 - 

2006 - 1.890,55 

2007 - 1.699,68 

2008 - 11.583,06 

2009 - 16.944,71 

2010 - 29.354,13 

Fonte: DNPM, apud MINEROPAR. 

 
A indústria cimenteira, basicamente a Itambé, localizada no município de Balsa Nova, 
também tem se apresentado como demandante de areia industrial. Neste contexto, há 
que destacar o projeto de ampliação da Itambé que, em 2012, promoveu incremento de 
85% da sua capacidade de moagem e fabricação de cimento.  
 
Ponta Grossa recentemente tem sido cotada para sediar uma unidade deste segmento. 
Conforme entrevista realizada com o prefeito Pedro Wosgrau em 2011 (JORNAL DA 
MANHÃ, 2011), havia perspectiva de instalação de uma indústria de vidros em Ponta 
Grossa. Em 2012 foi oficializada a doação de um terreno de 4.000 m² no Distrito 
Industrial Cyro Martins para a Temper Indústria e Comércio de Vidros Ltda, que atua no 
segmento de vidros temperados. O investimento previsto é de R$ 2,3 milhões. A área 
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construída prevista é de 1,5 mil m², gerando em torno de 17 empregos diretos na fase 
de operação (JORNAL DA MANHÃ, 2012).  
 
Há, assim, um contexto econômico de ampliação da demanda por insumos provenientes 
da exploração da mineradora. De um modo geral, a expansão da construção civil, 
amparada na melhoria da renda dos brasileiros e nos diversos programas governamentais 
de estímulo ao setor permite antever forte crescimento da construção civil e do 
consumo de bens ligados ao segmento, o que comporta o incremento da produção de 
areia industrial e seus derivados.  
 
Ao longo do Rio Tibagi, a extração de areia é importante atividade econômica, sendo 
realizada de forma legal e mesmo ilegal. Refere-se, entretanto, basicamente a areia de 
uso na construção civil, normalmente realizada nas várzeas dos rios, principalmente do 
Tibagi e seus afluentes.  
  
Segundo a Associação de Mineradores de Areia do Rio Tibagi – AMATI, a exploração de 
areia constitui importante atividade econômica na região de Ponta Grossa. O setor 

responde pelo abastecimento de 35 municípios em relação à construção civil. 
Já a exploração da areia industrial é muito restrita. Foram identificados apenas dez 
processos em diversas fases no DNPM (Tabela 1.4.2b). A figura a seguir (Figura 1.4.2b) 
exibe a localização dos diversos projetos, situados ao longo do entorno do Rio Tibagi.  
 
Dados do DNPM mostram que a contribuição financeira pela exploração mineral nos 
municípios de Ponta Grossa e Palmeira é resultado basicamente da produção de areia, 
especificamente para a construção civil. A areia industrial apresenta pouca significância, 
conforme mostrado na Tabela 1.4.2c. No caso de Ponta Grossa, a exploração de areia 
comum atingiu mais de 50% da contribuição financeira de 2010. A areia industrial 
naquele ano representou apenas 1,1%. Em Palmeira não houve ocorrência de 
contribuição financeira pela exploração de areia industrial, apenas de areia, 
representando 99,0% da contribuição financeira.  
 

 
Figura 1.4.2b – Localização da produção de areia para uso industrial, por fase. 

Fonte: DNPM, SIGMINE, 2012; ITCG, Produtos Cartográficos, 2011; e IBAMA, SisCom, 2007 
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Tabela 1.4.2b – Produção de areia para uso industrial por nome do empreendedor, fase e situação. 

Nome Fase Situação 

Areial Rogalski Ltda. 
Requerimento de 

Lavra 
Licença Ambiental Protocolizada em 
27/05/2010 

Areial Rogalski Ltda. 
Autorização de 

Pesquisa 
Transf Direitos - Cessão Parcial Efetivada 
em 12/06/2008 

Minas Brancas Extração de Areia Ltda. 
Requerimento de 

Lavra 
Cumprimento Exigência Protocoliz em 
23/07/2010 

Minas Brancas Extração de Areia Ltda. 
Requerimento de 

Lavra 
Prorrogação Prazo Exigência Concedido 
em 05/08/2010 

G.R. Extração de Areia e Transportes 
Rodoviários Ltda. 

Concessão de Lavra 
Imissão de Posse Requerida em 
18/01/2010 

Mineração Rogalski Ltda. Concessão de Lavra 
Cumprimento Exigência Protocolizada em 
21/05/2007 

G.R. Extração de Areia e Transportes 
Rodoviários Ltda. 

Autorização de 
Pesquisa 

Pagamento Tah Efetuado em 30/07/2010 

G.R. Extração de Areia e Transportes 
Rodoviários Ltda. 

Requerimento de 
Pesquisa 

Documento Diverso Protocolizado em 
05/12/2008 

Mineração Rogalski Ltda. 
Autorização de 

Pesquisa 
Pagamento Tah Efetuado em 29/07/2010 

Airton Bernando Roveda 
Autorização de 

Pesquisa 
Relatorio Pesq Aprov C/Reduc Área Pub 
em 17/05/2010 

fonte: DNPM, SIGMINE, 2012. 
 
 

Tabela 1.4.2c – Contribuição financeira pela exploração mineral, nos municípios de Ponta Grossa e 
Palmeira, de areia e areia industrial. 

Ano 

Palmeira Ponta Grossa 

Areia 
Areia 

industrial 
Areia 

Areia 
Industrial 

2004 - - 39.751,00 - 

2005 25,61 - 41.895,89 758,06 

2006 1.580,55 - 37.501,70 23.302,03 

2007 2.851,91 - 74.659,52 15.239,78 

2008 2.480,42 - 98.345,30 5.646,23 

2009 5.478,86 - 151.005,34 6.607,31 

2010 16.506,41 - 173.341,47 3.587,15 

fonte: DNPM, apud MINEROPAR. 

 
O Rio Tibagi tem entre seus diversos usos o abastecimento público de água, segundo o 
Comitê da Bacia do Rio Tibagi, desde Palmeira. Conforme explicitado, “não há restrições 
ao uso dessas águas para abastecimento público e industrial, irrigação (com exceção de 
hortaliças a serem consumidas cruas, em alguns pontos) e dessedentação de animais” 
(CBH DO RIO TIBAGI, 2012). A localização de empreendimentos industriais deve, assim, 
observar a compatibilização com os diversos usos da água previstos.  
 
Cabe, ainda, considerar que a localização do empreendimento está proposta para área 
atualmente utilizada com fins agropecuários. A Fazenda Boiada utiliza a área para 
atividade pecuária e agricultura tecnificada. O mesmo ocorre com a Fazenda Capão das 
Almas. As duas áreas encontram-se atualmente arrendadas. No caso da Fazenda Capão 
das Almas, há moradias dos proprietários, além de pequena parcela estar destinada à 
criação de caprinos pelo proprietário.   
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1.5 – DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 
 
Os estudos e critérios visando tanto a localização quanto os processos tecnológicos 
relacionados a quaisquer empreendimentos, sobretudo com base nos aspectos técnicos e 
socioambientais, estão contemplados na Resolução CONAMA 001/1986. Dita Resolução 
recomenda, ademais, a confrontação destes estudos com a hipótese da não implantação 
do empreendimento, frente às restrições, acaso existentes, quanto ao uso e a ocupação 
do solo da área de interesse. 
 
1.5.1 - LAVRA 
 
A rigidez locacional é tida, pela maioria dos especialistas das áreas técnica e jurídica, 
como uma característica inerente de qualquer depósito mineral, vez que é oriundo da 
ação de vários eventos geológicos, nos quais interagem inúmeras variáveis e com 
desenvolvimento e evolução se estendendo por milhões de anos. A descoberta de 
concentração econômica de determinada substância mineral – jazida – para fins de 
aproveitamento comercial é resultado de levantamentos geológico-prospectivos que 

definem seu real potencial em termos de quantidade e qualidade, bem como das 
condições operacionais de extração, tendo como objetivo a futura utilização do bem 
mineral nos vários setores da indústria de transformação. 
 
William Freire ensina que rigidez locacional é a característica que confere à atividade 
mineral atributos especiais, significando “que o empreendedor não pode escolher 
livremente o local onde exercer sua atividade produtiva, porque as minas devem ser 
lavradas onde a natureza as colocou. Isso faz com que o legislador tenha que criar 
marcos regulatórios especiais para a mineração. A sociedade, dependente dos bens 
minerais, deve propiciar condições para o desenvolvimento deles”. Adicionalmente, esta 
característica, aliada ao interesse nacional, à titularidade dominial exercida pela União 
e ainda à importância do setor extrativista para o desenvolvimento sócioeconômico do 
país, atribui à atividade de mineração o caráter de utilidade publica e interesse social.  
 
Assim é que se enquadra a jazida objeto deste estudo, que foi alvo de intensos trabalhos 
de pesquisa geológica desde a obtenção dos direitos minerários na década de 1990, 
senão vejamos:  

 
 Inicialmente, a equipe técnica da Mineração Jundu direcionou as investigações geológicas 

para o interior do estado, com base em análise da literatura geológica disponível e 
trabalhos preliminares de campo. Decorreu desta etapa que as Formações Furnas e 
Itararé foram eleitas como potenciais aos objetivos, justificando a continuidade da 
pesquisa; 

 Detalhamento geológico em campo e avaliação das condições de infraestrutura das áreas-
alvo definidas; 

 Requerimentos de Autorização de Pesquisa junto do DNPM-PR de extenso bloco de áreas 
nos municípios de Palmeira e Ponta Grossa, para fins de pesquisada de detalhe; 

 Pesquisas programadas e executadas, culminando com a apresentação dos respectivos 
Relatórios Finais de Pesquisa em setembro/2000, sendo que em março/2001 os RFP foram 
aprovados pelo DNPM; 

 Os Planos de Aproveitamento Econômicos-PAEs para seis (6) áreas, divididas nos Blocos 
Boiada e Capão das Almas, foram elaborados e protocolados em novembro/2001 junto ao 
DNPM-PR, e em seguida foram feitas as consultas iniciais ao Instituto Ambiental do 
Paraná - IAP para obtenção da Licença Prévia e à então SUDERHSA para obtenção da 
Outorga do Uso de Água; 
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 A fim de complementar o Bloco Boiada, na faixa marginal à BR-376, foi solicitado o Alvará 
de Pesquisa para a área vinculada ao processo DNPM nº 826.612/2012; o Relatório Final 
de Pesquisa foi apresentado em 30/06/2014 e sua aprovação se deu conforme publicação 
no Diário Oficial da União de 08/06/2015. O Plano de Aproveitamento Econômico-PAE 
para esta área foi protocolado junto ao DNPM-PR em 01/12/2015, colocando este 
processo em situação idêntica aos demais processos que compõem os blocos Boiada e das 
Almas, no que tange à legalização minerária do empreendimento (Anexo I). 

 
Depreende-se do exposto, portanto, que a localização geográfica da “jazida” resultou de 
estudos e levantamentos geológico-prospectivos, que levaram ao bloqueio de reservas 
econômicas do insumo mineral Areia Quartzosa, decorrente de sua quantificação e 
qualificação e consoante corroborado pelo DNPM-MME quando da aprovação dos 
Relatórios Finais de Pesquisa. 
 

No Mapa I tem-se os principais elementos da lavra para ambos os Blocos – Boiada e 
Almas. Devido, basicamente, à critérios logísticos e operacionais, os trabalhos de lavra 
serão desenvolvidos, predominantemente, pelas áreas do Bloco Boiada e conforme 
sequenciamento ilustrado no Mapa I. 
 
Em função das características morfológicas da área e das características físicas do 
minério, sobretudo sua friabilidade, o método de lavra selecionado para a extração será 
a céu aberto em painéis, desenvolvidos principalmente em cavas previamente 
dimensionadas (100 m X 150 m). Convém ressaltar que a lavra se dará apenas no arenito 
friável, cujo desmonte seja possível mecanicamente, sem uso de explosivos. O arenito 
são e resistente será o limite natural da cava em profundidade, que, de acordo com as 
sondagens executadas, ficará entre 10 e 15 metros, em média.  
 
A opção por este método de lavra leva em conta as vantagens a ele associadas, seja do 
ponto de vista ambiental seja operacional ou ambos, comparativamente a outros 
métodos, como descrito a seguir: 
 

 O decapeamento da área da cava projetada pode ser executado em partes, não 

havendo necessidade de abertura da mesma de uma única vez, evitando-se assim 
a exposição de parte considerável do arenito friável à ação das intempéries; 

 Embora bastante poroso e com capacidade de infiltração elevada, o arenito possui 
pequenas intercalações de rocha argilosa (5-10 cm, média), além de cimento 
silto-argiloso em determinados níveis. Assim, o confinamento dos trabalhos em 
cava permite um maior controle sobre as águas pluviais incidentes, e 
consequentemente, facilita a adoção de medidas para a captação e a condução 
dos efluentes remanescentes gerados; 

 O piso final das cavas não deverá ultrapassar o nível freático local, de modo a se 
evitar quaisquer interferências com as águas subterrâneas, seja na sua qualidade 
ou mesmo no rebaixamento da rede de drenagem existente, com possível 
implicação no ecossistema ciliar, e 

 A recuperação ambiental poderá ser realizada concomitante ao avanço da lavra, 
com a reposição do solum (horizontes A+B) previamente estocado, e a 
revegetação da área minerada. 

 
Alternativas ao método proposto – painel em cavas – também são utilizadas na extração 
de materiais friáveis, citando-se como o principal deles o desmonte hidráulico, o qual 

consiste na desagregação e arranque do minério através de jatos d´água de alta pressão. 
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A não adoção deste método no presente empreendimento levou em conta os seguintes 
aspectos: 
 

 Custos adicionais com energia e necessidade de grandes volumes de água; 
 Custos adicionais com medidas ambientais preventivas, de controle e de 

recuperação; 
 Em decorrência, geração de volume elevado de efluente com alta carga de 

material em suspensão, e consequentemente, maior risco de carreamento do 
mesmo e assoreamento da rede drenagem local; 

 Dificuldade de se manter uma regularidade adequada das frentes de lavra, de 
forma a facilitar a recuperação ambiental futura, visto o desmonte ocorrer de 
forma muito rápida e generalizada, com controle de seleção do arenito muito 
precário ou ausente; 

 Maiores dificuldades quanto aos cuidados geotécnicos para assegurar a 
estabilidade necessária às frentes de lavra. 

 
Outro método alternativo, mas também desconsiderado, seria o desmonte simplesmente 

pelo rebaixamento contínuo da superfície do minério, visto sua friabilidade, ao longo de 
extensas áreas. As desvantagens aí seriam: a) decapeamento e exposição do material 
arenoso por tempo por demais prolongado; b) potencialização dos processos erosivos e 
de carreamento de sólidos suspensos associados às águas pluviais; c) necessidade de 
grandes lagoas de contenção para esses sólidos, d) custos adicionais com as medidas de 
recuperação. 
 
Portanto, em face dos aspectos acima elencados, reitera-se a utilização do método de 
lavra a céu aberto em painéis de cavas para a extração da areia quartzosa, por ser o 
mais adequado do ponto de vista ambiental e operacional, e também devido às 
condições topográficas do sítio de extração e as características físicas do minério. 
 
1.5.2 - BENEFICIAMENTO 
 
A planta de beneficiamento deverá ser instalada a cerca de 600 metros da frente de 
lavra inicial, no Bloco Boiada, como ilustrado no Mapa I, muito embora deva processar o 
minério proveniente de ambos os blocos de lavra. 

 
Os critérios considerados para esta alternativa locacional são apresentados a seguir: 
 
a) Logística/Operacional:  Como mencionado anteriormente, os trabalhos de lavra 
serão desenvolvidos predominantemente nas áreas do Bloco Boiada, cujo acesso 
projetado perfaz cerca de 2 km até a rodovia BR-376. A planta de beneficiamento assim 
locada constitui aspecto importante na relação custo/benefício, com implicação direta 
na viabilidade econômica do empreendimento, dado os custos atuais de transporte. 
Ressalte-se, entretanto, que pequena quantidade de minério deverá ser transportado da 
área do Bloco Capão das Almas, distante 7 km aproximadamente da planta da 
beneficiamento. 
 
b) Relevo:  O local selecionado caracteriza-se, topograficamente, como uma área 
praticamente plana, com baixíssima declividade e posicionada sobre um divisor d´águas, 
o que facilita sobremaneira as obras de implantação da planta, assim como a construção 
da via de acesso até a BR-376, responsável tanto pelo escoamento da produção quanto 
pelo deslocamento de pessoal, máquinas, equipamentos e suprimentos dos insumos 
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necessários. Em consequência, haverá pouquíssima movimentação de terra, implicando 
em impactos ambientais mínimos nesta fase. 
 
c) Ambiental e Uso do Solo:  O sítio para a implantação do beneficiamento, assim 
como da lavra, tem como uso do solo atual atividades agrícola (cultivo de soja, 
basicamente) e pecuária (gado de corte) desenvolvidas de forma alternada. Portanto, 
trata-se de área “alterada” por estas atividades e desprovida integralmente de 
vegetação seja arbustiva ou arbórea. Ainda, observe-se no Mapa I que a disposição da 
planta e do acesso obedeceu as APPs vinculadas aos cursos d´água intermitentes ou 
permanentes, não havendo necessidade de intervenção direta nas mesmas. 
 
Os critérios acima ao mesmo tempo em que justificam a locação adotada, descartam a 
implantação da planta de beneficiamento no Bloco Capão das Almas, alternativa 
também considerada nas avaliações iniciais. Evidentemente, isso poderá ocorrer 
futuramente em caso de exaustão das reservas lavráveis no Bloco Boiada, ou mesmo por 
qualquer outro motivo que impeça a execução da lavra neste bloco. 
 

Por sua vez, no que se refere à alternativa tecnológica convém destacar que o layout 
da usina de beneficiamento apresentado na Figura 2.3.2a vem sendo utilizado, com 
eventuais adequações, há décadas pela Mineração Jundu a qual já possui amplo domínio 
desta metodologia de tratamento de areias quartzosas. Tanto é que esta rota de 
beneficiamento é adotada em todas as unidades industriais da empresa no país, com 
readequações caso a caso em função de especificidades e características dos minérios de 
cada região, e também das condições de infraestrutura. 
 
Basicamente, o processo consiste em seleção granulométrica 
(escrubagem+peneiramento+deslamagem), atrição, classificação hidráulica, separação 
magnética, desaguamento e empilhamento de produtos e subprodutos, como pode ser 
visto na Figura 2.3.2a. A metodologia a ser adotada no presente empreendimento tem 
como ponto favorável e positivo, em termos ambientais, a etapa que cuida do 
tratamento e destinação do efluente. Uma primeira concepção previa a utilização de 
lagoas de decantação para receber o efluente contendo material sólido síltico-argiloso, 
cuja perda de umidade e sedimentação ocorreria por evaporação. Esta alternativa foi 
descartada em função do volume de efluente previsto que demandaria a construção de 

quatro lagoas com cerca de 5.000 m² cada e capacidade de receber um volume útil 
operacional em torno de 27.500 m³. Ademais, seria necessária extensa área para 
receber as lagoas, área essa não facilmente disponível no local planejado como pode ser 
visualizado no Mapa I, sobretudo devido as APPs adjacentes. Outro aspecto seria a 
demanda por equipamentos, dispositivos e operações adicionais para a condução do 
efluente até as lagoas e a retirada periódica da argila sedimentada. 
 
Como alternativa ao tratamento do efluente optou-se neste empreendimento pela 
substituição das lagoas de decantação pelo conjunto espessador+filtro prensa, retendo-
se o material argiloso que é conduzido para uma pilha de estoque e posterior expedição, 
com a água residuária sendo conduzida através de canaletas até uma lagoa de água 
limpa, que volta a ser utilizada no processo de beneficiamento, fechando o circuito. 
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1.6 – DA ALTERNATIVA DE NÃO IMPLANTAÇÃO 
 
Aspectos a serem levados em conta quanto a alternativa da não implantação do 
empreendimento em tela – lavra e beneficiamento de areia quartzosa para fins 
industriais – estão diretamente relacionados às condições atuais do uso e ocupação do 
solo da área de influência e à sua qualidade ambiental atual. Cabe aqui as seguintes 
considerações: 
 

 A área é utilizada, atualmente, para fins agropecuários, estando portando com 
suas características originais alteradas antropicamente, através do plantio de 
culturas sazonais e criação de gado leiteiro, intercalado; 

 Não existem núcleos habitacionais ou moradores no local previsto para os 
trabalhos; 

 Não foram identificados patrimônios arqueológicos e históricos, e não haverá 
intervenção em áreas de preservação permanente; 

 O patrimônio espeleológico identificado e estudado quanto ao grau de relevância, 
localizado no canto NW do Bloco Capão das Almas, será preservado e monitorado 

com programa próprio. É remota a possibilidade desta feição ser afetada pelos 
trabalhos de lavra, visto o caráter superficial e a metodologia adotada na 
extração, envolvendo apenas arranque mecânico e sem utilização de explosivos. 

 
Portanto, a não implantação do empreendimento deveria manter, a princípio, a área tal 
qual sua condição atual acima mencionada, muito embora existam vários 
empreendimentos minerários já em operação que explotam o arenito Furnas na região, 
principalmente para obtenção de areia para construção civil. 
 
Logo, é prudente se analisar a questão pela seguinte ótica: a não implantação do 
empreendimento, ao mesmo tempo em que evitaria impactos ambientais negativos ou 
adversos, mas identificados e caracterizados e com medidas de controle, mitigação, 
recuperação e monitoramento ambiental contempladas neste EIA, igualmente impediria 
a ocorrência de impactos positivos ou benéficos típicos de empreendimentos minerários, 
principalmente no meio socioeconômico, senão vejamos: 
 

 Não existem jazidas de areia quartzosa no Estado do Paraná, adequadas à 

fabricação de vidros, o que o presente empreendimento poderá proporcionar; 
 Consequentemente, este insumo poderá atender ao parque industrial 

automobilístico da RMC e mesmo na região de Ponta Grossa onde existe a 
possibilidade de instalação de indústria deste setor (Temper Indústria e Comércio 
de Vidros Ltda), e propiciar uma redução dos custos para a aquisição do insumo; 

 O empreendimento utilizará tecnologias de ponta no seu processo de tratamento 
e beneficiamento, visto o mercado exigente que pretende atender, o que 
certamente promoverá o desenvolvimento da região quanto à mineração de areias 
industriais. 

 Geração de empregos diretos e indiretos beneficiando a população de Palmeira, 
Ponta Grossa e municípios vizinhos; 

 Geração de receita, com aumento da arrecadação principalmente para os 

municípios de Palmeira e Ponta Grossa e também para o Estado e a União. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
 
2.1 – HISTÓRICO E LEGALIZAÇÃO MINERÁRIA 
 
Como já referido anteriormente, o empreendimento em tela surgiu da perspectiva que a 
Mineração Jundu vislumbrou no tocante à possibilidade de ampliação do mercado 
consumidor de areias industriais na região sul do país, levando ao início dos trabalhos 
prospectivos a fim de identificar jazidas de areias quartzosas no Estado do Paraná. 
 
Os levantamentos iniciais envolvendo pesquisa bibliográfica e reconhecimento de campo 
apontaram a Formação  Furnas e o Grupo Itararé como as unidades litoestatigráficas 
potenciais aos objetivos, justificando a continuidade da pesquisa. 
 
Para tanto procedeu-se à realização de trabalhos de campo para reconhecimento e 

detalhamento geológicos, culminando com a identificação de áreas alvo, e 
simultaneamente, foram verificadas as condições de infraestrutura das áreas 
detectadas. 
 
De posse destas informações, o empreendedor instruiu e protocolou, nos anos de 1997 e 
1998, vários requerimentos de autorização de pesquisa junto ao Departamento Nacional 
de Produção Mineral – DNPM/PR, abrangendo uma série de áreas nos municípios de 
Palmeira e Ponta Grossa, para serem pesquisadas em detalhe. No Quadro 2.1a abaixo 
encontram-se listados e discriminados todos os processos, os quais compõem os blocos 
denominados Capão das Almas (3 processos) e Boiada (4 processos). A área atrelada ao 
processo DNPM nº 826.612/2012 foi juntada ao Bloco Boiada mais recentemente, para 
preencher o espaço contíguo à BR-376, originado de um deslocamento cartográfico do 
restante do bloco. 
 
Os trabalhos de pesquisa programados foram realizados e em setembro/2000 são 
apresentados os Relatórios Finais de Pesquisa-RFP, sendo os mesmos aprovados pelo 
DNPM entre 19 e 21/03/2001, e em 08/06/2015 (826.612/2012). 
 

O requerimento de lavra (Plano de Aproveitamento Econômico-PAE) do processo DNPM nº 
826.612/2012 foi protocolado em 01/12/2015, e para o demais processos os protocolos 
dos PAEs se deram, conjuntamente, na data de 26/11/2001, ou seja, há 14 anos. No 
Anexo I tem-se uma planilha com a situação atualizada dos processos minerários, obtida 
do Sistema DNPM/Sigmine em 10/12/2015. 
 
Em 06/03/2002, são expedidos pelo DNPM os ofícios nº 059, 060, 067, 074, 084 e 
085/2002/13ºDS-PR/DNPM, solicitando à Jundu a apresentação da Licença Ambiental de 
Instalação.  
 
O conjunto de direitos minerários mencionado, caracteriza o empreendimento como 
sendo constituído de dois blocos de áreas contíguas, com pesquisas aprovadas para Areia 
Quartzosa nas localidades de Fazenda Capão das Almas e Fazenda Boiada, nos 
municípios de Ponta Grossa e Palmeira, respectivamente, tendo como titular a 
MINERAÇÃO JUNDU LTDA. 
 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  17 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

A lavra deste insumo, assim como a identificação e análise dos impactos ambientais 
associados, as medidas e os planos/programas propostos, constituem o objeto deste EIA-
RIMA. 
  

Quadro 2.1a – Blocos de Áreas Contíguas do Empreendimento 

Bloco CAPÃO DAS ALMAS Bloco BOIADA 

Nº DNPM Área (ha) Alvará+RFP/DOU Nº DNPM Área (ha) Alvará+RFP/DOU 

826.008/1997 
(Prot. 08-01-97) 

50,00 
8.741/1998  

RFP: 21-03-2001 
826.006/1997 

(Prot. 08-01-97) 
48,50 

8.698/1998 
RFP: 21-03-2001 

826.079/1998 
(Prot. 11-02-98) 

49,42 
478/1999 

RFP: 19-03-2001 
826.077/1998 

(Prot. 11-02-98) 
49,50 

65/1999 
RFP: 21-03-2001 

826.080/1998 
(Prot. 11-02-98) 

50,00 
479/1999 

RFP: 21-03-2001 

826.078/1998 
(Prot. 11-02-98) 

50,00 
99/1999 

RFP: 21-03-2001 

826.612/2012 
(Prot. 05-10-12) 

46,66 
4.386/2013 

RFP: 08-06-2015 

Obs.:  DOU=Diário Oficial da União; RFP=Data da aprovação do Relatório Final de Pesquisa 

 
2.1.1 – A SUBSTÂNCIA PESQUISADA – AREIA QUARTZOSA 
 
A areia quartzosa, ocorrente nas áreas objeto de lavra, é oriunda dos arenitos da 

Formação Furnas da Bacia Sedimentar do Paraná. Tratam-se de arenitos de textura 
variável, predominantemente médios a grosseiros, localmente conglomeráticos e com 
intercalações de níveis síltico-argilosos claros; os grãos de areia são pouco 
arredondados. Alguns horizontes apresentam-se arcoseanos, sendo o cimento escasso e 
caulinítico, tornando o arenito friável, sendo que dita friabilidade aumenta diretamente 
com o grau de intemperismo imposto à rocha. O teor dos grãos feldspáticos é variável, 
porém geralmente baixo, estando sempre caulinizados. 
 
De acordo com a TB-16/1955/ABNT areia é definida como “material natural, de 
propriedades adequadas, de dimensão máxima inferior a 2,0 mm e mínima igual ou 
superior a 0,0075 mm”.  
 
2.1.2 – USOS E APLICAÇÕES 
 
O termo areia industrial é definido em função da sua aplicação e composição 
mineralógica e não granulométrica. É esta areia industrial que apresenta um variado 
espectro de aplicação, em função dos tipos de indústrias existentes. 
 

 INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO-METÁLICOS (Vidro: embalagens, vidros 
planos, vidros domésticos, fibra de vidro, vidros técnicos; Cerâmica; Abrasivos); 

 INDÚSTRIA METALÚRGICA (Fundição; Siderurgia); 

 INDÚSTRIA QUÍMICA (Tintas e vernizes; Silicato de sódio; Fertilizantes; Defensivos 

agrícolas; Produtos asfálticos; Explosivos; Silicato de chumbo); 

 CONSTRUÇÃO CIVIL (Argamassa; Rejunte; Cimento); 

 OUTROS USOS (Meio filtrante; Jateamento; Pré-filtro para poços tubulares; 

Desmonte hidráulico; Frac sand; Meio denso; Meio de troca térmica; Areia padrão; 
Material de lastro; Material de aterro). 

 
Dentre as principais características industriais, que condicionam sua utilização na 
indústria de transformação, destacam-se granulometria, teor de argila AFS, forma dos 
grãos, composição mineralógica, composição química, refratariedade, temperatura de 
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sinterização, permeabilidade, coeficiente de uniformidade, pH, demanda de ácido e de 
teor de umidade. 
 
É importante ressaltar, no entanto, que a composição química é o parâmetro que limita 
o uso das areias industriais nos vários setores, como pode ser visto no Quadro 2.1b. Para 
complementar, são descritas a seguir as características da areia consoante sua aplicação 
nos principais setores da indústria. 
 

Quadro 2.1b – Especificações Gerais por Uso Final - AREIA 

USO FINAL 
SiO2 

(% Min) 
Al2O3             

(% Máx) 
Fe2O3               

(% Máx) 
CaO/MgO   
(% Máx) 

TAMANHO DO 
GRÃO 

OBSERVAÇÕES 

AREIA P/ VIDRO 
ÓPTICO 

99,5 variável 0,008 - 0,1-0,5 mm 

deve ter menos que 
6ppm de Cr e 2ppm de 
TiO2; tamanho do grão 

e pureza constante. 

DOMÉSTICO INCOLOR 99,5 
0,1 a 
0,5 

0,013 - -   

EMBALAGEM/PLANO 98,5 0,5 0,03 - -   

AREIA DE FUNDIÇÃO 88-99 
extr. 

variável 
extr. 

variável 
extr. 

variável 
20-200 mesh 

composição química 
variável: 98-99% de 

SiO2 
preferencialmente; 

grãos de subangulares 
e arredondados. 

SÍLICA  MOÍDA 97-98 0,5 0,02 - 
tamanho de 

mícron   

CARBURETO DE 
SILÍCIO 

99,5 
0,06-
0,25 

0,1 ausente +100 mesh 

não pode ter fósforo; 
0,25% de Al2O3 na areia 
para SIC (preto), 0,1% 

para SIC (verde). 

SILÍCIO 98 0,4 0,2 
0,2 cada 

um 
>1''de diâm 

máximo de 0,1% de 
fósforo 

FERRO SÍLICIO 96 0,4 0,2 - >1''de diâm   

TIJOLO DE SÍLICA 
(REFRATÁRIO) 

96-98 0,1 - baixa -8 mesh   

SILICATO DE SÓDIO 99 0,25 0,03 0,05 20-100 mesh 
geralmente as mesmas 
especificações para  as 

areias de vidro 

SÍLICA FLUX 
(FUNDENTE) 

90 1,5 1,5 0,2 <5% por pol 
  

MATERIAL FILTRANTE 99,4 0,19 0,24 - - 
especificação típica de 

comercialização 

Fonte: extraído de Ferreira (1995) 

 
 
a) Cerâmica e Refratário:  Na indústria cerâmica, a areia de quartzo moída é um 
componente essencial na formulação da massa e do esmalte de vários tipos cerâmicos, 
tais como: louça de mesa, louça sanitária, cerâmica de piso e de revestimento, 
refratários, cerâmica elétrica, vidrados/fritas e cadinhos de porcelana. O elevado uso da 
sílica na indústria cerâmica é atribuído à sua alta dureza, alta temperatura de fusão, 
baixo custo e a capacidade de formar vidros. A areia de quartzo tem como função 
fornecer SiO2 à massa cerâmica e, algumas vezes, é substituída pelo quartzito. 
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Como carga, sua função é reduzir a plasticidade, a deformação e o tempo de secagem, e 
aumentando a porosidade e a resistência mecânica, durante a queima. (Ferreira e Daitx, 
2000). 
 
b) Tinta:  Os formuladores de tinta selecionam as areias industriais para melhorar a 
aparência e durabilidade das tintas e coberturas industriais e arquiteturais. A areia de 
quartzo de alta pureza contribui para influenciar as propriedades de desempenho 
crítico, tais como alvura, consistência de cor e adsorção de óleo. Nas tintas 
denominadas arquiteturais, a areia de quartzo melhora a retenção, a durabilidade e a 
resistência à sujeira, ao mofo, à fissuração e às intempéries. Em coberturas marinhas e 
de manutenção, a durabilidade do quartzo confere excelente resistência à abrasão e à 
corrosão. 
 
c) Borracha e Plástico:  A areia de quartzo é utilizada na obtenção de sílica amorfa 
usada na fabricação de borracha. A brancura, o baixo índice de absorção de óleo e a 
moabilidade para granulometrias específicas permitem que areia de quartzo seja usada 
como carga na indústria de plástico e borracha (HARBEN, 1995). 

 
d) Filtração:  Para esta finalidade, as areias são usadas no preparo de leitos 
(filtros) destinados à filtragem e purificação de águas e efluentes industriais. A areia 
para filtração deve ser isenta de impurezas (argilas, pó, materiais micácios ou 
orgânicos).  
 
Não há restrições ao formato dos grãos, no entanto é desejável que não sejam alongados 
ou planos. Grãos angulares ou arredondados propiciam porosidade e permeabilidades 
adequadas aos leitos de filtração. A areia deve apresentar tamanho uniforme e estar 
distribuída em faixas granulométricas estreitas. 
 
e) Fraturamento Hidráulico:   areia com alto teor de sílica é utilizada no 
fraturamento hidráulico de rochas reservatório de poços de petróleo e gás. Um fluido, 
com areia em suspensão, é bombeado sob alta pressão na formação produtora de 
petróleo, com a finalidade de aumentar e criar novos poros na rocha. A seguir, o fluido é 
extraído da formação; no entanto a areia permanece atuando como mantenedor dos 
poros da rocha abertos – propante (HARBEN E KUZVART, 1996). Esta operação de 

fraturamento hidráulico tem como função aumentar a recuperação secundária de 
explotação do petróleo. 
 
 
2.2 - LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 
 
O empreendimento localiza-se limitado pela margem direita da rodovia federal BR-376, 
sentido Ponta Grossa (PR) e pela margem esquerda do Rio Tibagi, abrangendo os 
terrenos das Fazendas Capão das Almas e Boiada, em territórios dos municípios de Ponta 
Grossa e Palmeira, respectivamente, conforme ilustrado na Figura 2.2a. 
 
O acesso, a partir de Curitiba, é feito pela rodovia federal BR-376, asfaltada em pista 
dupla, sentido Ponta Grossa, em trajeto de 70 km; já partindo-se de Ponta Grossa a área 
é acessada em trecho de 40 km até o retorno frontal à entrada para a Fazenda Boiada 
(km-534), a cerca de 3 km da ponte sobre o Rio Tibagi. 
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Devido a localização do empreendimento, as condições de acesso, mobilização e futuro 
escoamento são extremamente favoráveis, destacando-se a própria BR-376, a 
proximidade com Ponta Grossa, importante entroncamento rodoviário e ferroviário, 
possibilitando a interligação com as demais regiões do Estado e do País. 
 
 
2.3 - PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO/P.A.E 
 
Neste capítulo serão apresentadas as características e os detalhes do empreendimento – 
lavra e beneficiamento – tendo como base os Projetos de Lavra elaborados como subsídio 
à obtenção das respectivas portarias de lavra, junto ao DNPM/MME. 
 
Muito embora os direitos  minerários contemplem sete (7) processos individuais, os 
mesmos foram reunidos em dois (2) blocos de lavra, cada qual se comportando como 
uma área única onde as operações serão desenvolvidas com mesma metodologia (vide 
Mapa I). 
 

2.3.1 – LAVRA 
 
Como já abordado, as operações de lavra e beneficiamento serão concentradas no Bloco 
Boiada conforme discussão apresentada quando da justificativa das alternativas 
locacionais (item 1.5). Pretende-se que as reservas aprovadas nas áreas do Bloco Capão 
das Almas não sejam lavradas ou o sejam em volume mínimo, ao menos numa etapa 
inicial do empreendimento, permanecendo como “reservas estratégicas” para posterior 
aproveitamento. 
 
Adicionalmente, o titular deverá providenciar, uma vez de posse das portarias de lavra, 
um Grupamento Mineiro de acordo com o preconizado no Art. 53 do Código de 
Mineração, podendo assim concentrar as atividades de lavra em “...uma ou algumas das 
concessões agrupadas...”. Nessa ocasião será conveniente se proceder a uma reavaliação 
das reservas totais. 
 
2.3.1.1 – Considerações Iniciais 
 

Com os resultados e as conclusões obtidos na fase de pesquisa, considera-se que a jazida 
apresenta áreas com parâmetros adequados e mesmo acima da qualidade necessária 
apontada pelo padrão do mercado. Portanto, por critérios de planejamento de lavra 
foram selecionadas frentes otimizadas, com a finalidade de obter produtos finais para 
serem comercializados com a indústria de transformação interessadas e, eventualmente, 
com indústrias da construção civil. 

 
Em empreendimentos de mineração a seleção do método de lavra é uma das decisões 
mais importantes a ser tomada. Essa decisão é definida durante o estudo de viabilidade 
econômica da mina.  

 
Na fase de planejamento do empreendimento, a seleção do método de lavra é baseada 
em critérios geológico, social, geográfico e ambiental. Nesse contexto, as condições de 
segurança e higiene devem ser garantidas durante toda a vida útil da mina. Ainda, os 
aspectos relativos à estabilidade da mina, à recuperação do minério e à produtividade 
máxima também devem ser considerados. Usualmente, os métodos práticos de lavra de 
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areia industrial utilizam combinações das seguintes possibilidades de desmonte do 
minério: hidráulico, escarificação, raspagem/escavação e explosivos. 

 
Via de regra, os métodos de lavra são limitados pelo ritmo econômico do 
empreendimento, pela tipologia do jazimento, pelo desenvolvimento natural da jazida e 
pela disponibilidade dos equipamentos de execução da extração. A lavra envolve um 
conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, 
estabelecida por um plano de aproveitamento da jazida. 

 
Basicamente, o plano em tela tem a finalidade de apresentar a metodologia utilizada na 
extração de areia quartzosa, além do seu aproveitamento adequado, visando no 
contexto geral, o máximo de aproveitamento das substâncias minerais úteis existentes e 
a obtenção do máximo de recuperação tendo em vista o prolongamento da vida útil da 
jazida. Ainda, o plano de lavra leva em conta o controle dos impactos ambientais  
gerados, a segurança das populações vizinhas e dos operários envolvidos nos trabalhos de 
extração. 

 

Ao fim e ao cabo, este plano envolve não somente as etapas de lavra inerentes - 
desmonte, carregamento e transporte - mas também etapas de desenvolvimento, que 
antecedem ou são realizadas concomitantemente à lavra, com a finalidade de preparar 
a jazida para as fases seguintes. 
 
2.3.1.2 – Método e Trabalhos de Lavra 
 
A metodologia de extração é relativamente simples, já que se trata de jazimento de 
areia que devido a sua natureza topográfica e geológica (areia de arenito friável 
aflorando ou com pequenas coberturas de solo), favorecem sua explotação de forma 
econômica. 

 
As operações básicas de lavra a céu aberto para a área são: 
 

 separação do capeamento estéril sobre o minério; 

 separação das tipologias de minérios dentro e fora das especificações 

(facultativo); 

 carregamento e transporte para a planta de beneficiamento. 

Neste empreendimento, tendo em vista atender os parâmetros e características acima 
definidos, buscar-se-á uma adaptação entre os métodos de lavra em painéis e em cava 
aprofundada, sendo este o método adotado.  
 
O número de bancadas e respectivas alturas é função da espessura da camada de 
minério friável escarificável, a qual se situa entre 10 e 15 metros na média, segundo 
informações fornecidas pelas sondagens rotativas executadas. Portanto, no geral, serão 
confeccionadas três bancadas por cava, com 5 a 7/8 metros de altura, a depender da 
espessura do capeamento em cada caso. 

 
Importa mencionar o mérito e as vantagens desse método (escavação em painéis com 
bancadas) que são elencadas a seguir. 
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 Versatilidade de realocação do sistema escavadeira/caminhão de acordo com os 

níveis de interesse da produção da usina de beneficiamento (mercadológico) e 

ainda, de acordo com a formação da cava de várias bancadas (Hustrulid & Kuchta, 

2006); 

 A possibilidade de acompanhar e prevenir eventuais decréscimos da estabilidade 

estrutural e geotécnica dos elementos da cava; 

 A produção poderá facilmente ser incrementada de acordo com a demanda de 
areia pelas indústrias de vidros nacionais e também da construção civil na região; 
este aumento deverá estar atrelado aos incrementos decorrentes na 
infraestrutura produtiva, sobretudo no item transporte, através da aquisição de 
máquinas e caminhões. 

 

A extração do minério terá início na Cava 1 do Bloco Boiada, com sentido de avanço 
segundo sul-norte e conforme sequenciamento ilustrado no Mapa I; o sentido do 
transporte do minério lavrado dentro da mina, assim como o sentido de escoamento ou 
expedição também podem ser visualizados no mapa mencionado. 
 
Um aspecto que merece ser destacado no Bloco Boiada é sua subdivisão em duas porções 
– leste e oeste – devido a um pequeno afluente sem denominação do Rio Ribeira, com 
orientação norte-sul. Na porção oeste, mais afastada da BR-376, foram planejadas onze 
cavas com dimensão de 100 m X 150 m, resultando num painel que poderá atender o 
empreendimento, segundo as projeções de produção, por pelo menos 10 a 15 anos. 
  
2.3.1.2.1 - Retirada do Estéril/Decapeamento 
 
O sítio de implantação da lavra é desprovido de vegetação e, atualmente, é constituído 
de culturas sazonais e pastagens para fins de pecuária. 
 
Para evitar efeitos negativos ao meio ambiente, o decapeamento contemplará a 
remoção da camada estéril, formada de solo agrícola e sedimentos síltico-argilosos, e 

seu transporte por caminhões para o local planejado como depósito de estéril, como 
ilustrado no Mapa I. 
 
Após a deposição, deverá ser feita uma separação do solo agrícola do restante do 
material síltico-argiloso, de modo a facilitar o aproveitamento de ambos na recuperação 
ambiental das áreas lavradas. O material será então espalhado convenientemente de 
maneira a obedecer à declividade natural do terreno, sempre que possível, impedindo 
que partículas deslizem para níveis inferiores e, em seguida, será realizada uma 
pequena compactação do terreno de modo a prover o depósito de mínimas condições de 
estabilidade geotécnica. Estes trabalhos serão executados por escavadeira hidráulica, pá 
carregadeira e caminhões que farão o transporte até o depósito de estéril. 
 
Estima-se que o tempo de residência do material estéril seja relativamente curto no 
depósito, já que se pretende promover a recuperação das áreas mineradas concomitante 
ao avanço da lavra. 
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2.3.1.2.2 - Desenvolvimento da Lavra 
 
De início uma escavadeira hidráulica e um caminhão traçado serão suficientes para o 
começo do desenvolvimento das frentes, uma vez que as espessuras e consistências 
mecânicas tanto do capeamento estéril como do minério não são elevadas. A Foto 
2.3.1.2a traz uma representação apenas ilustrativa desta operação. 

 

 
Foto 2.3.1.2a – Representação da lavra do material arenoso aflorante por escavadeira. 

 

Toda a lavra será a céu aberto e como a área é virgem, será efetuada uma raspagem de 
superfície retirando a cobertura composta de solo orgânico e argila/silte arenosos, com 
o uso de trator de esteira, pá carregadeira e caminhão basculante para o transporte até 
o depósito de estéril. 
 
Para o arenito friável, que surge logo a seguir, a lavra também será feita por sucessivas 
raspagens efetuadas pelos mesmos equipamentos utilizados para remover a cobertura, 
contudo, para o arenito consistente, será utilizado também um trator de esteira com 
escarificadores. 
 
Na fase operacional da lavra as raspagens serão feitas com ângulo aproximado de 30º 
acompanhando a inclinação do terreno e no maior número possível de tal forma que 
quando se lavrar as últimas faixas da área determinada, o intemperismo agiu sobre as 
primeiras, fragilizando o material e facilitando a sua extração que é feita logo em 
seguida, ou seja, assim que se concluírem as raspagens nas últimas faixas, se retorna as 
primeiras repetindo o processo e assim sucessivamente. 
Na fase final da lavra, junto aos limites da área, será trabalhada em bancadas com 
muros em rampa de 60º com desnível máximo de 6 metros junto à superfície, podendo 

ser ampliado até 7/8 metros em níveis inferiores onde a consistência do arenito é maior. 
 
Os vários pisos abertos terão a largura de 4 metros e uma inclinação de 0,5% para dentro 
de modo a impedir o carreamento da água da chuva pela rampa do muro. Essa inclinação 
de 60º da rampa do muro permitirá ao final da lavra o plantio de gramíneas específicas 
que deverão recompor a vegetação local. 
 
Este procedimento será executado para cada cava, cujas dimensões previstas são 100 m 
X 150 m, obedecendo a sequência mostrada no Mapa I que restará, no final, com a 
configuração de um painel.  
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O arenito lavrado é transportado para fora da cava por caminhão basculante em rampas 
de aclive de 10% a 12% próprias para esse veículo, conduzindo o minério até a usina de 
beneficiamento, localizada à 600 metros à SE da Cava 1 (Mapa I). Apesar do material ser 
extremamente poroso e permeável, se houver acúmulo de água de chuva na cava a 
mesma será bombeada para o circuito fechado de água industrial da usina de 
beneficiamento. 
 
2.3.1.2.3 - Dimensionamento da Mão-de-Obra 
 
Os trabalhos necessários para a preparação da lavra, envolvendo abertura de acessos, 
limpeza e decapeamento, depósito de material estéril (solo agrícola+argila) e outros, e 
na sequência, os trabalhos de extração propriamente dito serão executados por equipe 
própria da empresa.  
 
Por se tratar de metodologia de lavra simples, envolvendo apenas arranque mecânico e 
sem uso de explosivos, fica dimensionada a equipe de funcionários apresentada no 
Quadro 2.3.1.2a, constituida de operadores de máquinas e motoristas, supervisionados 

e orientados por um engenheiro responsável pelos trabalhos de lavra. Tal equipe é 
considerada necessária e suficiente para o bom desempenho das atividades e dentro de 
padrões técnicos compatíveis com as normas e legislação vigentes. 
 
Ao longo da operação, caso haja necessidade de trabalhos de consultoria específicos, a 
Mineração Jundu providenciará a contratação de técnicos capacitados, pelo tempo que 
for necessário.  
 

Quadro 2.3.1.2a – Mão-de-obra prevista para a Lavra 

Operador de Pá Carregadeira 01 

Operador de Esc. Hidráulica e Trator Esteira 01 

Motorista 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Eng. Responsável/Chefe 01 

TOTAL 05 

 
 

2.3.1.2.4 Equipamentos Disponíveis à Lavra 
 
Os equipamentos iniciais de lavra consistirão em 2 caminhões basculantes traçados, 
Mercedes Benz L2635-354CV (duplo eixo traçado com 15 t de capacidade) para o 
transporte, uma escavadeira Caterpilar 324D (ou similar) com a finalidade de desagregar 
o minério de areia, o qual se encontra em estado de compactação friável e ainda, uma 
carregadeira sob pneus Caterpilar 938G (ou similar) para auxiliar o carregamento dos 
caminhões na lavra e na usina. Um trator de esteiras Caterpillar D6R-175 HP será 
utilizado temporariamente para escarificação do material mais resistente. 
 
Esse dimensionamento permite um investimento inicial plausível (Tabela 2.3.3a) e 
atende a escala de produção projetada. Os equipamentos serão novos e apesar de 

significarem um investimento inicial maior, o custo de manutenção mecânica será 
bastante reduzido, devido à baixa reposição de peças e diminuição das paralisações 
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durante a lavra, relacionadas aos problemas mecânicos, que comumente ocorrem 
quando se utilizam equipamentos usados.  
 
2.3.1.2.5 - Segurança e Higiene do Trabalho 
 
Os funcionários receberão orientação no que diz respeito à segurança e à higiene do 
trabalho, conforme normas ditadas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. A empresa 
proponente, atuante na área de segurança, aplica a todas as suas unidades os programas 
(entre outros): 
 
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 
PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Operacional; 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
PCA – Programa de Conservação Auditiva; 
PPR – Programa de Proteção Respiratória; 
Projeto Padrinho (para recém-admitidos); 
Programa Auto Diagnóstico; 

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho; 
Programa de Controle Ambiental; 
Programa de Inspeções Mensais; 
Brigada de Emergências; 
Programa 5S; 
Segurança de Terceiros. 
 
Dentre as medidas de higiene a serem adotadas, está a constante limpeza dos sanitários 
e da administração da mina, das caixas d´água, além de fossas sépticas adequadas. 
Junto à área administrativa deverá ser reservado um local adequado para prestação de 
primeiros socorros, no caso de acidentes de trabalho. 
 
Deverão ser distribuídos pela empresa para uso obrigatório de seus empregados os 
equipamentos de proteção individual, tais como: 
 

 Uniforme; 

 Botinas de segurança; 

 Capacetes de segurança; 

 Óculos de segurança; 

 Luvas de proteção; 

 Protetor auricular; 

 Botas de borracha.  
 
No empreendimento serão consideradas como normas de segurança, no mínimo, as 
seguintes operações: 
 

 a operação dos equipamentos deverá ser feita sempre por pessoal qualificado; 

 as máquinas e os equipamentos deverão ser inspecionados e feitas as suas 

manutenções preventivas periodicamente e ainda, deverão ser equipados com 

dispositivos de sinalização audível e visível, plataforma de trabalho, iluminação e 

dispositivo contra incêndio; 
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 os acessos e as vias de transportes internos deverão ser mantidos sempre em boas 

condições de tráfego; 

 deverá ser evitado o estoque de minério nas frentes de lavra, para não haver 

comprometimento do tráfego interno. 
 

Por fim, a questão da segurança do trabalho na Mineração Jundu Ltda é norteada, 
adicionalmente, por procedimentos próprios e específicos para serviços terceirizados 
através da Norma de Segurança/Empreiteiros e Prestadores de Serviços NSC-004/Rev. 06 
de 30/09/2015, que adota como referência as seguintes normas: 
 
- Norma Regulamentadora NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração; 
- Convenção N° 176 / OIT - Segurança e Saúde na Mineração, e 
- Normas Saint-Gobain – NSG 0101 - Normas Gerais de Segurança do Trabalho para   
Terceiros. 
 
2.3.1.2.6 - Vias de Acesso e Transporte do Minério 

 
O minério R.O.M. será transportado para a usina de beneficiamento, posicionada a cerca 
de 600 metros da frente de lavra inicial. O acesso à área já se encontra razoavelmente 
definido (Mapa I; Figura 2.3.1a), sendo necessárias ampliações de trechos e de largura 
compatíveis ao cruzamento de dois caminhões para transportes de areia e/ou estéril, os 
quais deverão ser empregados nesta modalidade de lavra. 
 
Deverão existir trilhas que cortem toda área, sendo elas os principais acessos para as 
frentes de lavra. Tais acessos se prestarão ao tráfego periódico de máquinas, caminhões, 
insumos e para o transporte de pessoal. 
 
Para tanto, as seguintes medidas deverão ser adotadas: 
 

 Aumento da largura da via principal de acesso, principalmente em trechos de 
curva, compatível ao cruzamento de dois veículos de mesmo porte; 

 Adequação dos raios de curvatura das curvas às manobras seguras para os veículos 
de transporte; 

 A pista de rolamento deverá ser constantemente aplainada e as curvas 
construídas com pequenos gradientes voltados para o interior das encostas, no 
sentido transversal à pista, para anular a força centrífuga que tende a jogar o 
veículo em movimento para fora da estrada; 

 As vias deverão ser sinalizadas com placas educativas e de advertência, indicando 
velocidades máximas permitidas, áreas de risco de acidentes devido à atividade 
da lavra, além de locais apropriados para o estacionamento. 
 

Tais medidas são fatores importantes para um transporte rápido, seguro e econômico. 
Também possibilita minimizar o desgaste dos equipamentos e contribuir com a 
manutenção da regularidade e da eficiência dos ciclos de transporte. 
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2.3.1.2.7 - Sinalização 
 
Em atendimento ao previsto na norma regulamentadora NRM-12, a seguinte sinalização 
deverá ser adotada: 
 

 As vias de circulação e acesso da mina devem ser sinalizadas de modo adequado 
para a segurança operacional e dos trabalhadores; 

 Nos cruzamentos e locais de ramificações principais devem ser indicadas as 

direções e as saídas da mineração, inclusive as de emergência; 

 As áreas mineradas ou desativadas que ofereçam perigo, devido à sua condição 
e/ou desnível, devem ser cercadas e sinalizadas ou vigiadas contra o acesso 
inadvertido;   

 As áreas de basculamento devem ser sinalizadas, delimitadas e protegidas contra 

quedas acidentais de pessoas ou equipamentos; 

 Os acessos às frentes de lavra devem ser identificados e sinalizados. 
 
Em atendimento ao item 22.2.2.1, da NRM-22, deverá ser afixada uma placa na entrada 
do empreendimento mineiro, na qual conste, no mínimo: 
 
• nome do empreendedor; 
• nome da mina; 
• nome do responsável técnico, título e número do registro no CREA; 
• número do processo do DNPM; 
• natureza e número do título autorizado; 

• formas de contato (telefone, fax, e-mail, etc.). 
 
Outrossim, tem-se que apesar da operação da lavra ser simples, ela deve ser segura e 
produzir condições adequadas para os funcionários, fomentar a redução dos impactos 
causados ao meio ambiente e permitir condições humanizadas durante toda a vida útil 
da mina, buscando atingir uma produtividade otimizada e reduzindo o custo unitário. 
 
2.3.1.3 – Caracterização Físico-Química do Minério 
 
As características físico-químicas do minério, ou sua qualidade, foram determinadas a 
partir de 1.288 amostras obtidas nas sondagens rotativas e coletadas em canais e furos a 
trado, nas áreas dos blocos Boiada e Capão das Almas, sempre em intervalos de 1 metro. 
 
As amostras, devidadamente catalogadas e identificadas, foram conduzidas e tratadas 
no laboratório da Mineração Jundu para determinação de seus parâmetros físicos e 
químicos (Tabelas 02 e 02A a 02E), em Descalvado-SP. 
 

Inicialmente, uma alíquota de cada amostra foi lavada com água e dispersante de argila 
em peneira nº 325 ASTM (0,045mm) para eliminação da fração passante. A fração retida 
foi seca em estufa, homogeneizada e quarteada para determinação de sua distribuição 
granulométrica. Como a fração fina do arenito é perdida no processo de sondagem, 
algumas amostras coletadas em afloramentos nas áreas contíguas e a descrição dos 
canais auxiliaram na determinação do valor médio desta fração, dado que foi adotado 
para todas as amostras de sondagem da área e incorporado aos resultados devidamente 
corrigidos de cada metro de sondagem. 
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Outra porção das amostras lavada e seca foi cortada nas peneiras nº 30 ASTM (0,6 mm) e 
nº 200 ASTM (0,075 mm). Por ser normalmente a de maior uso pelas indústrias, a fração 
< 30 mm e > 200 mm foi submetida à análises químicas (Tabelas 02A, 02B e 02E) para 
dosagem dos teores de Fe2O3 e Al2O3 (+ MnO2, TiO2 e SiO2  para as amostras da sondagem 
rotativa-Fase 2) e à separação magnética, para que fosse verificada a possibilidade de 
produção de areias para as indústrias de vidro, cerâmica e química. A porção restante de 
cada amostra foi arquivada. As amostras desferrizadas foram novamente submetidas à 
análises de Fe2O3 e Al2O3 determinando assim sua qualidade química final. 
 
Por se tratar de amostras de arenitos essencialmente quartzosos, a dosagem dos óxidos 
contaminantes é suficiente para caracterizar o material resultante, dosagens estas 
executadas em espectrômetro BAUSCH & LOMB – modelo 70 com módulo digital. 
 
Na análise granulométrica do minério, a amostra é passada por uma bateria de onze 
(11) peneiras com as malhas e as respectivas aberturas em milímetro representadas 
entre parênteses: 5 (4,000); 10 (2,000); 30 (0,600); 40 (0,420); 50 (0,297); 70 (0,210); 
100 (0,149); 140 (0,105); 200 (0,074); 230 (0,063) e 325 (0,044). 

 
No que se refere à aplicação de modo geral a fração “cascalho” e areia grossa podem ser 
destinadas à indústria da construção civil, assim como a areia fina e a argila poderão 
compor argamassas ou aterros permeáveis. 
 
Já a areia média tem a sua utilização principalmente na indústria, conforme suas 
principais características: 
 

 Fonte de Sílica (SiO2):  na indústria de cerâmicas, vidros e silicatos. 

 Dureza Relativa Alta (7 na escala de Mohs) e também pobre de clivagem:  

nas indústrias de abrasivos, de tijolos refratários, de esmeril (carbeto de silício) e 
também no jateamento de areia, onde se removem pinturas velhas e superfícies 
oxidadas. Usado também para moldes de metais em estado de fusão.  

 Permeabilidade:  na filtragem de água doméstica e industrial. 
 
A Tabela 02 a seguir sintetiza as características químicas e físicas do minério (areia 
quartzosa), em termos de média geral, considerando as amostras coletadas das áreas 
dos Blocos Capão das Almas (sondagens rotativas) e Boiada (sondagens rotativa, canal e 

furo a trado). Para o Bloco Boiada, melhor pesquisado, foram realizadas duas campanhas 
de sondagens rotativas, além de amostras coletadas em canais e furos a trado, estas 
últimas para subsídio à elaboração do Relatório Final de Pesquisa da área DNPM nº 
826.612/2012 
 
Algumas considerações principais podem ser tecidas relativamente aos resultados 
obtidos, como segue. 
 

 As amostras da Fase 1, coletadas em ambos os Blocos, exibem maiores 

concentrações retidas entre as malhas 40# e 100# (areias média e fina), com pico 

de 23,21% na malha 50# (Capão das Almas) e de 22,08% na malha 70#  (Boiada); 

 Também na Fase 1 a composição química média das amostras do Bloco Capão das 

Almas revela teor de Fe2O3 variando de 0,099% (original) a 0,022% (desferrizada), 

e de Al2O3 entre 1,024% (original) e 0,791% (desferrizada); estes valores apontam 

para uma “eficiência” da separação magnética, respectivamente de 77,7% para o 
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ferro e de 29,4% para o alumínio. Para as amostras do Bloco Boiada a média do 

teor de Fe2O3 oscilou entre 0,133% (original) a 0,031% (desferrizada), e de Al2O3 

entre 0,754% (original) e 0,532% (desferrizada), indicando “eficiência” da 

separação magnética, respectivamente de 76,7% (ferro) e de 29,4% (alumínio). 

Tabela 02 – Médias gerais da composição química (Fe2O3 e Al2O3) e granulométrica do minério arenoso 
ocorrente na área do empreendimento 

FASE 1 (1999-2000) 

Bloco 
Tipo de 
Amostra 

Granulometria (% Retida) Teor Médio (%) 

30# 
0,600
mm 

40# 
0,425 
mm 

50# 
0,300 
mm 

70# 
0,212 
mm 

100# 
0,150 
mm 

140# 
0,106 
mm 

200# 
0,075 
mm 

Arg. 
+ 

Silte 

Fe2O3 
Original 

Fe2O3 

Desf. 
Al2O3 

Original 
Al2O3 

Desf. 

ALMAS Sond. Rot. 19,53 13,36 23,21 17,89 11,72 7,54 4,18 1,00 0,099 0,022 1,024 0,791 

BOIADA Sond. Rot. 10,87 16,61 21,37 22,08 14,38 7,75 4,49 1,12 0,133 0,031 0,754 0,532 

FASE 2 (2014-2015) 

Bloco 
Tipo de 
Amostra 

Granulometria (% Retida) Teor Médio (%) 

30# 
0,600
mm 

40# 
0,425 
mm 

50# 
0,300 
mm 

70# 
0,212 
mm 

100# 
0,150 
mm 

140# 
0,106 
mm 

200# 
0,075 
mm 

Arg. 
+ 

Silte 

Fe2O3 
Original 

Fe2O3 

Desf. 
Al2O3 

Original 
Al2O3 
Desf. 

BOIADA 

Sond. Rot. 7,25 11,79 19,28 17,75 18,02 10,92 5,15 1,29 0,229 0,057 1,375 0,965 

Canal 12,02 17,07 21,35 14,62 10,33 5,49 2,92 1,26 0,288 0,060 1,363 0,800 

Trado 2,40 10,50 35,70 25,00 13,00 5,90 3,20 1,00 0,193 0,064 2,589 1,956 

Obs: Desf. = amostra desferrizada; Teor Médio/Granulometria = valores obtidos das análises de intervalos metro a 
metro das sondagens rotativas, canais e furo a trado (874 análises químicas e 414 ensaios granulométricos) 

 
Já na Fase 2 os ensaios foram realizados apenas em amostras coletadas nas áreas do 
Bloco Boiada, as quais, segundo sua origem, revelaram como resultados médios: 
 

 Sondagem Rotativa:  maiores concentrações retidas entre as malhas 40# e 

100# (areias média e fina) e pico máximo de 19,28% na malha 50#. Quimicamente 

temos teor de Fe2O3 entre 0,229% (original) a 0,057% (desferrizada) e de Al2O3 

entre 1,375% (original) e 0,965% (desferrizada), com a separação magnética 

retirando, respectivamente 75,1% do ferro e 29,8% de alumínio; 

 Amostras de Canal:  concentrações máximas retidas entre as malhas 40# e 

100# (areias média e fina) e pico máximo de 21,35% na malha 50#. O teor de Fe2O3  

ficou entre 0,288% (original) a 0,060% (desferrizada) e de Al2O3 entre 1,363% 

(original) e 0,800% (desferrizada), com a separação magnética retirando 79,1% do 

ferro e 41,3% do alumínio, e 

 Amostras de Trado:  maiores concentrações retidas entre as malhas 40# e 

100# (areias média e fina) e pico máximo de 35,70% na malha 50#. O Fe2O3  variou 

de 0,193% (original) a 0,064% (desferrizada), e de Al2O3 entre 2,589% (original) e 

1,956% (desferrizada) com a separação magnética retirando 66,8% do ferro e 

24,4% de alumínio. 

 
 

 
 
 



Abertura Abertura Abertura Abertura Abertura Abertura

µm µm µm µm µm µm

Original 6 3350 0,2 Original 6 3350 0,3 Original 6 3350 0,9 Original 6 3350 1,1 Original 6 3350 0,2 Original 6 3350 0

Fe2O3 0,18 12 1700 0,9 Fe2O3 0,113 12 1700 1,3 Fe2O3 0,079 12 1700 2,8 Fe2O3 0,084 12 1700 2,6 Fe2O3 0,044 12 1700 3,7 Fe2O3 0,054 12 1700 2,1

Al2O3 0,5 18 1000 4,5 Al2O3 0,922 18 1000 5,5 Al2O3 0,83 18 1000 8,5 Al2O3 0,367 18 1000 8,9 Al2O3 0,375 18 1000 10,5 Al2O3 0,367 18 1000 6,4

TiO2 0,107 20 850 3,1 TiO2 0,17 20 850 2,9 TiO2 0,194 20 850 3,9 TiO2 0,126 20 850 4,1 TiO2 0,038 20 850 3,9 TiO2 0,034 20 850 3,6

SiO2 99,03 30 600 14,9 SiO2 98,61 30 600 11,6 SiO2 98,71 30 600 9,8 SiO2 99,26 30 600 13,1 SiO2 99,41 30 600 11 SiO2 99,4 30 600 12,2

Desferri

zada
40 425 27,3

Desferri

zada
40 425 17

Desferri

zada
40 425 10,9

Desferri

zada
40 425 18,5

Desferri

zada
40 425 14,6

Desferriz

ada
40 425 16,5

Fe2O3 0,019 50 300 22,6 Fe2O3 0,021 50 300 24,8 Fe2O3 0,018 50 300 16,5 Fe2O3 0,015 50 300 20,7 Fe2O3 0,009 50 300 17,1 Fe2O3 0,009 50 300 21,8

Al2O3 0,296 70 212 10 Al2O3 0,621 70 212 15,7 Al2O3 0,512 70 212 23,6 Al2O3 0,222 70 212 12,5 Al2O3 0,216 70 212 16,3 Al2O3 0,202 70 212 14,9

TiO2 0,041 100 150 8 TiO2 0,097 100 150 10,5 TiO2 0,09 100 150 12,4 TiO2 0,068 100 150 8,4 TiO2 0,027 100 150 13,4 TiO2 0,022 100 150 11,8

SiO2 99,51 140 106 4,3 SiO2 99,12 140 106 5,1 SiO2 99,23 140 106 4,9 SiO2 99,56 140 106 4,6 SiO2 99,62 140 106 4,9 SiO2 99,64 140 106 5,9

200 75 2,2 200 75 2,5 200 75 2,8 200 75 2,8 200 75 2,3 200 75 2,5

Umidade 3,8 270 53 1,3 Umidade 4 270 53 1,7 Umidade 4,5 270 53 1,9 Umidade 3,6 270 53 1,7 Umidade 4,4 270 53 1,3 Umidade 3,6 270 53 1,5

Perda 

Sep. 

Mag.

1,52 Fundo - 0,7

Perda 

Sep. 

Mag.

1,7 Fundo - 1,1

Perda 

Sep. 

Mag.

1,38 Fundo - 1,1

Perda 

Sep. 

Mag.

1,49 Fundo - 1

Perda 

Sep. 

Mag.

1,05 Fundo - 0,8

Perda 

Sep. 

Mag.

1,06 Fundo - 0,8

Módulo - 43,5 Módulo - 48,5 Módulo - 49,2 Módulo - 44,5 Módulo - 45,2 Módulo - 47,4

Argila<#

325 
- 11

Argila<#

325 
- 14,5

Argila<#

325 
- 15,5

Argila<#

325 
- 12,2

Argila<#

325 
- 8,5

Argila<#

325 
- 9,7

Abertura Abertura Abertura Abertura Abertura

µm µm µm µm µm

Original 6 3350 2,9 Original 6 3350 0,9 Original 6 3350 0,5 Original 6 3350 0 Original 6 3350 0

Fe2O3 0,759 12 1700 3,1 Fe2O3 1,291 12 1700 2,1 Fe2O3 0,295 12 1700 1,6 Fe2O3 0,077 12 1700 1 Fe2O3 0,193 12 1700 0,2

Al2O3 0,375 18 1000 8,1 Al2O3 0,519 18 1000 10,4 Al2O3 7,542 18 1000 7 Al2O3 0,606 18 1000 5,8 Al2O3 2,589 18 1000 0,8

TiO2 0,07 20 850 4,3 TiO2 0,104 20 850 6,3 TiO2 0,237 20 850 3,2 TiO2 0,043 20 850 3,1 TiO2 0,114 20 850 0,4

SiO2 98,5 30 600 15,3 SiO2 97,67 30 600 20,6 SiO2 91,57 30 600 9,5 SiO2 99,12 30 600 11,8 SiO2 96,88 30 600 2,4

Desferri

zada
40 425 23,2

Desferri

zada
40 425 20,1

Desferri

zada
40 425 12,3

Desferri

zada
40 425 16,9

Desferri

zada
40 425 10,5

Fe2O3 0,153 50 300 20,6 Fe2O3 0,247 50 300 17,9 Fe2O3 0,086 50 300 14,6 Fe2O3 0,015 50 300 22,6 Fe2O3 0,064 50 300 35,7

Al2O3 0,148 70 212 10,2 Al2O3 0,175 70 212 8,6 Al2O3 4,051 70 212 10,9 Al2O3 0,397 70 212 13,1 Al2O3 1,956 70 212 25

TiO2 0,028 100 150 6,3 TiO2 0,032 100 150 5,9 TiO2 0,104 100 150 13 TiO2 0,021 100 150 10,9 TiO2 0,077 100 150 13

SiO2 99,51 140 106 2,8 SiO2 99,36 140 106 3,2 SiO2 95,53 140 106 10,9 SiO2 99,44 140 106 7,9 SiO2 97,72 140 106 5,9

200 75 1,5 200 75 1,8 200 75 6,8 200 75 3,7 200 75 3,2

Umidade 0,2 270 53 1,1 Umidade 0,1 270 53 1,5 Umidade 4,9 270 53 4,8 Umidade 3,8 270 53 2 Umidade 7,3 270 53 1,9

Perda 

Sep. 

Mag.

3,11 Fundo - 0,6

Perda 

Sep. 

Mag.

3,98 Fundo - 0,7

Perda 

Sep. 

Mag.

11,83 Fundo - 4,9

Perda 

Sep. 

Mag.

1,7 Fundo - 1,2

Perda 

Sep. 

Mag.

2,4 Fundo - 1

Módulo - 37,7 Módulo - 37,8 Módulo - 71,5 Módulo - 52 Módulo - 56,8

Argila<#

325 
- 5,5

Argila<#

325 
- 7,7

Argila<#

325 
- 25,2

Argila<#

325 
- 11,8

Argila<#

325 
- 17,7

CN-01 (0-1 m )

QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

CN-01 (1-2 m )

QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

CN-01 (2-3 m )

QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

CN-01 (3-4 m )

QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

CN-01 (4-5 m )

QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

CN-01 (5-6 m )

QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

CN-02 (0-1 m )
QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

CN-02 (1-2 m )
QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

Tabela 02A - Resultados analíticos físico-químicos de amostras de canal e trado...............        

ST-06-J
QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

CN-03 (1-2 m )
QUíMICO FíSICO

%
Nº 

Peneira 

ASTM

% Retido

CN-03 (0-1 m )



Prof. (m) S-01 S-04 S-05 S-08 S-09 S-10 S-11 Prof. (m) S-01 S-04 S-05 S-08 S-09 S-10 S-11 Prof. (m) S-01 S-04 S-05 S-08 S-09 S-10 S-11 Prof. (m) S-01 S-04 S-05 S-08 S-09 S-10 S-11
1 1 1 1

2 2 2 2

3 0,280 1,230 0,130 0,170 3 0,046 0,100 0,020 0,020 3 0,300 0,022 0,560 1,310 3 0,180 0,120 0,480 0,380

4 0,180 0,730 0,067 0,051 0,270 0,076 4 0,050 0,060 0,014 0,015 0,120 0,015 4 0,360 0,036 0,360 0,820 0,550 0,670 4 0,200 0,220 0,350 0,530 0,340 0,330

5 0,073 0,320 0,190 0,120 0,200 0,190 0,084 5 0,030 0,037 0,038 0,013 0,071 0,047 0,015 5 0,310 0,066 2,110 0,570 1,620 2,370 0,710 5 0,190 0,410 1,280 0,370 1,140 1,650 0,360

6 0,051 0,180 0,053 0,100 0,200 0,086 0,064 6 0,021 0,025 0,013 0,032 0,084 0,025 0,009 6 0,260 0,051 0,330 2,200 0,810 1,130 0,330 6 0,180 0,650 0,190 1,770 0,740 0,820 0,150

7 0,059 0,110 0,036 0,086 0,350 0,110 0,047 7 0,043 0,035 0,012 0,016 0,140 0,021 0,010 7 0,300 1,390 0,230 0,930 1,040 0,720 0,340 7 0,190 0,590 0,150 0,610 0,870 0,590 0,200

8 0,190 0,073 0,047 0,120 0,180 0,100 0,058 8 0,069 0,025 0,013 0,022 0,053 0,022 0,015 8 0,360 1,640 0,350 1,480 0,510 0,750 0,440 8 0,240 1,090 0,310 1,050 0,370 0,620 0,330

9 0,079 0,130 0,080 0,057 0,130 0,110 0,056 9 0,041 0,031 0,013 0,010 0,061 0,027 0,011 9 0,320 1,440 0,420 0,460 0,550 1,010 0,470 9 0,180 0,800 0,300 0,400 0,200 0,690 0,300

10 0,460 0,067 0,050 0,073 0,190 0,056 0,100 10 0,026 0,016 0,013 0,015 0,069 0,018 0,026 10 0,270 0,610 0,430 0,850 0,650 0,580 1,290 10 0,190 0,360 0,260 0,620 0,420 0,430 0,700

11 0,330 0,050 0,190 0,056 0,120 0,089 0,056 11 0,029 0,016 0,028 0,015 0,029 0,019 0,014 11 0,590 0,840 0,880 0,580 0,400 0,550 0,340 11 0,190 0,610 0,850 0,500 0,340 0,340 0,210

12 0,077 0,047 0,085 0,076 0,076 12 0,032 0,015 0,012 0,022 0,015 12 1,440 0,720 0,720 0,890 0,410 12 0,510 0,550 0,380 0,610 0,260

13 0,100 0,061 0,098 0,076 0,072 13 0,025 0,022 0,009 0,022 0,017 13 0,980 1,010 1,080 0,820 0,510 13 1,030 0,710 0,540 0,590 0,360

14 0,081 0,092 0,044 0,130 0,074 14 0,025 0,021 0,010 0,025 0,016 14 1,010 0,970 0,290 1,270 0,450 14 0,760 0,740 0,240 0,770 0,280

15 0,033 0,083 0,043 0,210 0,059 15 0,027 0,018 0,008 0,025 0,012 15 0,760 0,690 0,220 0,900 0,350 15 0,850 0,580 0,170 0,490 0,230

16 0,120 0,070 0,065 0,170 0,067 16 0,045 0,020 0,011 0,027 0,013 16 3,150 0,560 0,600 0,820 0,440 16 0,680 0,530 0,420 0,450 0,330

17 0,120 0,089 0,067 0,120 0,070 17 0,036 0,021 0,018 0,024 0,017 17 2,570 0,560 1,440 0,730 0,770 17 2,740 0,410 0,940 0,460 0,590

18 0,081 0,089 0,061 0,100 0,070 18 0,028 0,023 0,015 0,023 0,018 18 1,640 0,600 1,170 0,620 0,350 18 1,950 0,500 0,700 0,420 0,230

19 0,092 0,110 0,050 0,110 0,081 19 0,024 0,027 0,012 0,022 0,018 19 1,300 0,800 0,610 0,730 0,380 19 1,370 0,580 0,450 0,390 0,230

20 0,110 0,140 0,031 0,098 0,083 20 0,026 0,025 0,009 0,026 0,023 20 1,470 0,810 0,260 0,650 0,470 20 0,880 0,530 0,230 0,380 0,310

21 0,200 0,170 0,047 0,110 0,083 21 0,020 0,038 0,013 0,027 0,018 21 0,370 1,050 0,750 0,720 0,260 21 1,010 0,790 0,590 0,500 0,170

22 0,380 0,310 0,056 0,160 22 0,028 0,033 0,015 0,045 22 0,680 1,300 0,850 0,930 22 0,290 0,830 0,630 0,590

23 0,240 0,056 0,180 23 0,027 0,010 0,041 23 0,500 0,420 1,110 23 0,500 0,310 0,750

24 0,130 0,083 24 0,018 0,015 24 0,460 1,080 24 0,320 0,610

25 0,110 0,086 25 0,020 0,012 25 0,430 0,430 25 0,330 0,190

Tabela 02B - Resultados analíticos químicos (Fe2O3 e Al2O3) de amostras da sondagem rotativa (Fazenda Boiada)

Al2O3 Original (fração <#30 >#200) Al2O3 Desferrizado (fração <#30 >#200)Fe2O3 Original (fração <#30 >#200) Fe2O3 Desferrizado (fração <#30 >#200)



Prof. (m) 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19 19 a 20 20 a 21 21 a 22 22 a 23 23 a 24 24 a 25
Peneiras % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 13,5 17,7 27,5 0,3 4,3 0,1 0,2 16,7 0,2 11,8 10,5 6,5 6,5 3,7 28,5 0,1 4,8 0,1 0,1 0,1 0 2,1
40 14,9 18,8 16,9 12,2 23,8 8,7 13,4 29,9 11,1 24,6 22,3 17,5 19,7 11,5 15,2 9,9 21,6 2,3 5,3 10,4 0,8 27,4
50 21,7 21,6 17,5 32,8 20,7 29,9 30,2 20,2 25,6 19,9 24,5 24,1 22,7 14,4 15,2 24,3 18,3 19,3 19,5 24 14,5 29,6
70 26,2 20,6 14,6 25,4 17,7 31,9 25,9 15,7 31,1 18,9 18,3 24,7 21,1 24,1 15,8 24,2 21,4 30,2 26,1 24,8 27,9 17,4

100 12,4 11,2 8,7 13,1 14,3 15 15 8,7 17,6 11,3 10,7 14 13,7 24,2 11 17,8 14,7 22,7 21,3 17,6 22,3 10,4
140 6,4 5,2 7,3 8,5 9,9 7,4 8,2 4,6 8,5 6,4 6,4 6,8 7,9 12 6,9 11,9 8,9 12,7 12,7 11 15,5 6,1
200 3,5 3,1 4,7 5,3 5,7 4,5 4,7 2,7 4,2 4,4 4,5 4 5,2 6,4 4,6 7,7 6,3 8,1 8,6 7,5 11,3 4,1
230 0,9 1 1,4 1,4 1,8 1,3 1,2 0,8 1 1,4 1,5 1,2 1,6 1,9 1,4 2,2 2 2,4 3,1 2,6 3,8 1,4

Fundo 0,5 0,8 1,4 1 1,8 1,2 1,2 0,7 0,7 1,3 1,3 1,2 1,6 1,8 1,4 1,9 2 2,2 3,3 2 3,9 1,5
Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Prof. (m) 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19 19 a 20 20 a 21 21 a 22 22 a 23
Peneiras % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 10,9 2,7 8,2 7,9 19,5 8,6 2,7 9,4 0,5 1,8 4,6 36 12,4 1,9 18,3 7 9,9 4,5 0,1
40 18,4 8,5 19,3 23,3 20 20,7 18,4 20,9 10,4 15,4 20,6 16 12,5 13,1 18,2 19,2 16,8 24,8 3,2
50 20,1 22,5 25,5 27,1 22,1 26,4 30,6 23,5 30,4 13,9 25,8 13,9 18,8 23,3 21,1 25,9 21,6 23,2 20,5
70 22,7 36,5 26,6 21,5 17,8 22,5 25,4 21,2 30,2 22,2 23 18,6 25,4 25 19,7 23,1 22 20,3 29,1

100 15,1 17,4 11,8 10,9 11,3 11,6 11,8 14,3 16,1 27,3 13,9 8,1 16,2 16,4 11 12,4 13,5 12,2 22,6
140 7,2 7,2 4,9 5,3 5,4 5,3 6,1 6,6 7,3 13,3 6,9 3,7 7,5 9,9 5,9 6,1 7,7 6,9 13,9
200 3,9 3,5 2,5 2,7 2,6 3,1 3,3 2,8 3,4 4,5 3,4 2,3 4,2 6,3 3,5 3,7 5 4,6 7,3
230 1 1 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 1,4 1,9 1,1 1,2 1,7 1,6 1,7

Fundo 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,6 0,8 0,7 0,9 0,6 1,6 2,2 1,2 1,4 1,8 1,9 1,6
Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Prof. (m) 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19 19 a 20 20 a 21
Peneiras % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 43,6 21,2 22,5 10,4 26 10,6 18,6 19 7,6 15,1 4,7 12,5 2,6 7,5 0,7 0,4 1,5 1,3 0,2
40 21,5 27,9 21,7 13,4 16,1 18,2 14,6 18 16,3 14,5 18 18,9 15,6 15,3 13 7,5 23,9 17,6 7,4
50 14,4 20,9 21,7 20,4 18,9 21,1 18,9 20,1 21,9 18,6 23,7 20,9 21,1 19,4 23,2 27 24,5 24,7 22,6
70 8,6 13,4 15,4 25,4 19,2 21,9 20,6 18,3 24,8 23 24,7 20,8 23,6 21,9 24,4 27 20,9 22,7 26,3

100 5,3 8,6 9,8 16 10,7 15 13,9 11,1 15,4 15 15 12,9 16,6 17,3 17,9 17,3 13,8 14,6 18,3
140 3,2 4,5 4,9 7,8 4,8 7 7,1 5,8 7,3 7,1 7,4 7 9,9 9,3 10,8 9,9 7,8 8,7 11,6
200 2,2 2,3 2,6 4,2 2,7 4 3,8 4,2 4 3,9 4,2 4,2 6,3 5,5 6,4 6,5 4,7 6 8
230 0,7 0,6 0,8 1,2 0,8 1,2 1,2 1,7 1,3 1,3 1,1 1,3 2 1,8 1,9 2,2 1,5 2,1 2,7

Fundo 0,5 0,6 0,6 1,2 0,8 1 1,3 1,8 1,4 1,5 1,2 1,5 2,3 2 1,7 2,2 1,4 2,3 2,9
Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Prof. (m) 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19 19 a 20 20 a 21 21 a 22 22 a 23 23 a 24 24 a 25
Peneiras % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0,1 0,3 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 25,2 25,8 20,7 17,7 27,2 31,9 17 5,7 30,2 24,8 11,7 12,1 7,4 23,8 1,2 7 10,2 3,8 5,2 0,4 31,7 0,3 4,2
40 16,1 17 16,4 19,1 18,7 20,2 18,2 24,2 17,9 15 10,2 16,4 20,9 5,9 6,5 21 17,4 13,4 25,5 10,2 28,8 8,1 23,5
50 18,1 19 19,5 22,3 20,2 21 20,7 24,3 17,7 19,7 16,6 20,4 26,4 10,6 17,1 25,4 21,4 21,6 24,1 25,3 11,5 24,4 23,8
70 18 18,6 20 21,1 18 15,9 19,9 18 14,9 21,7 29,6 22,8 21,3 21 36,7 20,5 24,6 26,7 19,1 27 10,1 28,8 19,9

100 12,1 11,6 13,8 12,5 10,3 7,3 13,7 12,2 9,8 11,1 17,8 15,6 12,3 23,8 21,7 12 13,5 15,3 12,3 17,4 7,2 17,7 13,5
140 6,1 4,9 6,3 4,9 3,8 2,4 6,6 7,7 5,3 4,8 9 7,4 6,4 9 8,8 6,7 6,4 9,9 7 10,2 4,9 10,7 8,5
200 3,1 2,1 2,5 1,8 1,3 0,9 3 5,3 3 2,1 3,9 3,8 3,6 4 5,2 4,6 4 6,2 4,5 6,5 3,7 7,1 4,9
230 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,6 1,6 0,7 0,5 0,8 0,9 1 1,1 1,6 1,6 1,4 1,8 1,4 1,9 1,2 1,9 1,1

Fundo 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 1 0,5 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,2 1,2 1,1 1,3 0,9 1,1 0,9 1 0,6
Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Prof. (m) 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19 19 a 20 20 a 21 21 a 22
Peneiras % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 6,1 11,1 22,7 26,3 22,4 7,2 25,7 17,9 15,2 5,6 22,2 13,3 20,5 6,3 23,2 23,9 6 28,5 13,6 0,8
40 11,7 18,3 18,3 19,2 11,3 13,3 10,6 21,8 17,2 16,5 12,8 14,5 19,8 19,2 19,5 14,3 14,3 18,3 21,4 6,2
50 17,4 27 22,1 17,3 13,7 24,5 13,8 19,9 20,4 27,9 22 21 21,6 23,2 18,5 17,9 20,4 18,4 21,8 18,5
70 20,5 22 18,9 17,5 26 30,2 19,9 17 21,7 27,7 25,8 24,2 16,3 20,8 16,3 19,5 22,4 15,7 20,6 26,5

100 18,7 11,5 9,8 10,2 16,1 14,3 18,6 12,1 13,9 12,3 9,4 13,2 11,4 17,5 11,3 12,8 18,5 9,4 11,7 20,4
140 12 5,8 4,7 5,2 6 6,5 7,5 6,5 6,5 5,8 4,3 7,3 6,6 8,3 6,2 6,4 10,9 5,1 5,9 14,6
200 8,3 3 2,4 2,9 3,1 3 2,7 3,3 3,4 2,8 2,2 4,3 2,8 3,4 3,3 3,4 5,1 2,9 3,3 8,9
230 2,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,9 1 0,8 0,7 1,3 0,6 0,8 1 1 1,4 0,9 1 2,4

Fundo 2,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,9 0,4 0,5 0,7 0,8 1 0,8 0,7 1,7
Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Prof. (m) 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 Prof. (m) 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11
Peneiras % % % % % % % % % Peneiras % % % % % % % %

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
30 13,7 3,8 6,3 10,4 15,6 2,8 22,8 23 10,1 30 19,7 1,8 1 0,5 2,7 0,4 6,7 10
40 14,4 14,9 17,8 24,9 23,2 15 19,8 19,4 23,9 40 17,1 14,6 13,1 10,2 13,7 5,8 27,5 18,9
50 18 19,5 21,2 24,6 23 24 19,1 19 23,6 50 19,9 20,9 21,6 21,2 19,4 24,2 21,1 19
70 20,9 21,9 17,9 19,1 17,4 24,7 16,4 16,3 18,6 70 20,7 26,9 28,5 26,9 22,9 28,9 17,6 22,6

100 16,4 17,2 13,2 10,9 9,7 18,2 10,5 10,4 11 100 12,9 19,5 20,3 20,1 18,4 18,3 12,3 14,6
140 8,4 10,5 10,6 5,6 5,8 8,9 6 6 5,9 140 5,9 9,5 9,5 11,8 11,6 11 7,5 8,4
200 5,2 7,3 8,5 3 3,6 4,6 3,5 3,7 4 200 2,7 4,7 4,4 6,6 7,3 7,1 4,7 4,5
230 1,6 2,5 2,6 0,9 1 1,1 1 1,2 1,5 230 0,7 1,2 1 1,7 2,2 2,3 1,4 1,2

Fundo 1,4 2,4 1,9 0,6 0,7 0,7 0,9 1 1,4 Fundo 0,4 0,9 0,6 1 1,8 2 1,2 0,8
Soma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Soma 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabela 02C - Ensaios granulométricos de amostras de sondagem rotativa (Fazenda Boiada)

S-08

S-10

S-09S-05

S-04

S-01

S-11



Max. Min. Med.
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 1,6 0,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,4
30 19,0 20,5 17,8 15,2 17,7 8,0 40,1 22,2 22,2 12,7 40,1 8,0 19,5
40 13,8 14,7 10,6 11,9 11,5 10,1 17,3 13,4 14,1 16,3 17,3 10,1 13,4
50 25,5 28,1 20,3 23,7 21,8 23,2 17,3 26,5 24,7 21,0 28,1 17,3 23,2
70 17,6 18,8 16,9 19,6 17,6 20,7 12,6 18,5 16,2 20,5 20,7 12,6 17,9
100 10,9 9,9 13,5 13,6 12,7 15,7 6,6 9,7 10,6 14,0 15,7 6,6 11,7
140 7,0 4,8 10,4 8,4 9,6 11,5 3,1 5,7 6,8 8,1 11,5 3,1 7,5
200 3,9 1,9 6,6 4,7 5,5 6,9 1,1 2,7 3,6 4,9 6,9 1,1 4,2
230 1,1 0,5 1,9 1,3 1,5 2,1 0,2 0,7 1,0 1,2 2,1 0,2 1,2

Fundo 1,0 0,4 1,5 1,2 1,5 1,8 0,3 0,5 0,8 1,2 1,8 0,3 1,0

Tabela 02D - Ensaios granulométricos de amostras de sondagem rotativa                                                                       
(Fazenda Capão das Almas)

FAZENDA CAPÃO DAS ALMAS

S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10
Estatísticas peneiras (%)

Peneira (#)



Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO2 SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO2 SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO2 SiO2

SR-01 15,80 16,80 na na na na na 2,11 2,02 0,22 0,02 94,83 0,66 1,33 0,13 0,00 97,30 17,60% 0,0 0,3 2,4 1,0 3,4 4,1 6,4 7,7 18,0 22,3 14,3 11,8 8,3 100,0 112,1
SR-01 16,80 17,80 na na na na na 0,40 0,70 0,10 0,13 98,45 0,17 0,59 0,08 0,00 98,89 3,90% 0,0 0,2 1,2 0,9 4,9 11,0 20,0 17,7 17,6 12,2 7,2 4,3 2,8 100,0 72,9
SR-01 17,80 18,60 na na na na na 0,13 0,36 0,07 0,01 99,20 0,05 0,35 0,05 0,00 99,33 1,30% 0,0 0,1 1,0 0,8 5,9 13,2 24,2 21,2 16,9 9,1 4,1 2,5 1,0 100,0 60,3
SR-01 18,60 19,60 na na na na na 0,15 0,38 0,06 0,01 99,19 0,06 0,35 0,05 0,00 99,32 2,20% 0,0 0,1 1,1 0,9 6,2 12,9 23,7 22,6 15,5 9,2 4,3 2,4 1,1 100,0 60,3
SR-01 19,60 20,60 na na na na na 0,10 0,33 0,06 0,00 99,31 0,05 0,28 0,05 0,00 99,43 1,30% 0,0 0,0 0,9 0,8 4,4 12,8 23,5 20,6 18,7 10,7 4,4 2,1 1,1 100,0 62,0
SR-01 20,60 21,60 na na na na na 0,65 0,61 0,07 0,03 98,36 0,16 0,46 0,04 0,00 99,13 5,50% 0,0 0,1 0,8 0,7 4,4 9,1 19,9 21,8 20,8 12,3 5,7 3,1 1,3 100,0 67,6
SR-01 21,60 22,60 na na na na na 0,23 3,39 0,09 0,01 95,79 0,10 2,60 0,07 0,00 96,81 5,20% 0,0 0,0 0,5 0,4 3,3 10,2 23,3 21,8 19,2 13,2 5,0 2,1 1,0 100,0 64,9
SR-01 22,60 23,80 na na na na na 0,21 2,65 0,07 0,01 96,64 0,07 2,09 0,05 0,00 97,45 4,60% 0,0 0,0 0,1 0,2 1,7 4,6 15,9 24,9 25,9 13,6 7,3 4,0 1,8 100,0 75,9
SR-02 0,60 1,20 na na na na na na na na na na na na na na na 0,80% 0,2 1,6 4,0 1,8 7,2 12,6 20,6 18,9 16,9 9,8 3,9 1,9 0,6 100,0 56,2
SR-02 1,20 2,10 na na na na na 0,13 0,17 0,05 0,00 99,50 0,02 0,09 0,03 0,00 99,74 1,70% 0,4 3,8 6,9 2,5 11,6 13,6 19,7 15,8 14,0 6,8 2,8 1,5 0,6 100,0 48,6
SR-02 2,10 3,10 na na na na na 0,51 0,27 0,09 0,00 98,66 0,03 0,09 0,05 0,00 99,47 3,80% 0,0 0,0 0,3 0,1 1,1 3,0 8,5 15,6 31,8 22,3 9,5 5,6 2,2 100,0 88,0
SR-02 3,10 4,10 na na na na na 0,84 0,28 0,09 0,00 98,53 0,09 0,16 0,05 0,00 99,55 1,10% 0,0 1,0 3,4 1,8 5,9 9,0 14,2 16,1 23,7 14,7 5,9 3,0 1,3 100,0 67,6
SR-02 4,10 5,10 na na na na na 0,15 0,21 0,08 0,00 99,38 0,03 0,15 0,04 0,00 99,64 1,60% 0,0 0,3 2,3 1,4 6,9 10,9 20,8 19,3 18,2 10,0 5,8 2,9 1,2 100,0 63,2
SR-02 5,10 6,10 na na na na na 0,18 1,03 0,06 0,00 98,49 0,03 0,62 0,03 0,00 99,14 1,90% 0,0 0,0 0,4 0,4 2,8 7,0 21,6 30,7 21,1 9,4 4,0 1,9 0,7 100,0 62,4
SR-02 6,10 7,10 na na na na na 0,14 2,07 0,06 0,00 97,38 0,04 1,42 0,04 0,00 98,23 2,40% 0,0 0,0 0,1 0,1 1,0 4,1 23,7 31,8 20,2 10,8 4,9 2,5 0,8 100,0 66,0
SR-02 7,10 8,10 na na na na na 0,13 2,41 0,06 0,00 97,02 0,04 1,76 0,04 0,00 97,89 3,40% 0,0 0,0 0,3 0,4 4,4 10,6 18,6 21,6 27,1 9,8 4,2 2,0 1,0 100,0 64,0
SR-02 8,10 9,10 na na na na na 0,18 3,74 0,09 0,00 95,48 0,06 2,91 0,06 0,00 96,53 3,10% 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 1,7 7,8 34,5 34,0 14,8 3,9 1,7 0,7 100,0 70,6
SR-02 9,10 10,10 na na na na na 0,17 5,66 0,14 0,00 93,31 0,07 4,40 0,09 0,00 94,88 2,60% 0,0 0,0 0,2 0,1 1,4 4,0 17,5 32,7 25,4 11,7 4,3 2,0 0,7 100,0 66,5
SR-02 10,10 11,10 0,43 2,43 0,11 0,04 96,48 0,22 3,80 0,10 0,03 95,35 0,08 3,13 0,06 0,00 96,30 2,30% 0,0 0,2 2,1 0,9 5,1 11,1 24,1 22,4 18,1 9,5 3,9 2,0 0,6 100,0 58,9
SR-02 11,10 14,10 0,60 5,65 0,14 0,01 93,09 0,23 2,04 0,08 0,01 97,30 0,06 1,72 0,06 0,00 97,89 3,30% 0,0 0,1 1,0 0,9 3,3 6,5 21,9 25,0 23,7 9,7 4,7 2,3 0,9 100,0 64,2
SR-02 14,10 17,10 0,29 3,31 0,13 0,06 95,78 0,21 2,72 0,06 0,01 96,59 0,08 2,10 0,05 0,00 97,47 2,10% 0,0 0,1 4,2 3,0 12,2 15,0 13,8 12,2 18,1 11,2 5,8 3,1 1,3 100,0 61,3
SR-02 17,10 20,10 0,42 6,79 0,37 0,04 91,70 0,19 1,03 0,09 0,06 98,44 0,04 0,75 0,06 0,00 98,98 8,00% 0,0 0,4 4,7 2,6 8,4 8,3 14,8 16,8 18,9 13,5 6,0 3,7 1,9 100,0 67,4
SR-02 20,10 23,10 0,44 11,75 0,62 0,02 86,05 0,28 4,00 0,32 0,01 94,64 0,10 2,25 0,20 0,00 96,84 10,10% 0,0 1,5 6,2 2,3 6,6 8,2 12,0 12,3 16,0 15,3 9,6 6,5 3,5 100,0 79,0
SR-02 23,10 26,10 0,27 3,59 0,24 0,01 95,32 0,33 1,55 0,14 0,01 97,60 0,07 0,85 0,09 0,00 98,77 0,60% 0,0 0,6 6,3 2,8 10,4 13,6 18,2 11,8 14,0 9,5 6,9 3,6 2,3 100,0 63,3

SR-03 A 0,80 2,00 na na na na na 0,07 0,32 0,05 0,00 99,40 0,03 0,14 0,03 0,00 99,67 0,90% 0,8 2,2 4,7 2,0 7,5 12,2 16,9 16,0 15,0 14,5 4,8 2,3 1,1 100,0 60,3
SR-03 A 2,00 3,00 na na na na na 0,09 0,46 0,06 0,00 99,22 0,04 0,22 0,04 0,00 99,56 3,30% 0,0 1,2 4,7 2,1 10,0 12,4 19,5 18,0 15,6 9,6 3,9 2,3 0,7 100,0 55,9
SR-03 A 3,00 4,00 na na na na na 0,47 0,35 0,06 0,00 98,91 0,15 0,21 0,04 0,00 99,44 5,10% 0,0 1,2 4,9 2,6 8,9 13,4 18,8 16,8 17,4 9,4 3,8 1,8 1,0 100,0 56,0
SR-03 A 6,00 7,00 na na na na na 0,47 0,72 0,10 0,00 98,39 0,19 0,56 0,07 0,00 98,92 1,50% 0,0 0,2 1,8 1,3 5,8 10,1 16,0 16,4 20,3 14,5 7,2 4,2 2,2 100,0 72,9
SR-03 A 7,00 8,00 na na na na na 0,20 0,37 0,06 0,00 99,14 0,05 0,29 0,04 0,00 99,44 1,10% 0,0 0,1 1,6 1,1 6,2 12,6 24,1 22,8 17,9 8,2 3,3 1,5 0,6 100,0 56,5
SR-03 A 8,00 9,00 na na na na na 0,14 0,47 0,07 0,00 99,11 0,11 0,28 0,04 0,00 99,40 1,10% 0,0 0,4 3,0 1,7 7,8 13,0 20,0 18,0 18,0 10,6 4,6 2,0 0,9 100,0 59,3
SR-03 A 9,00 10,00 na na na na na 0,07 0,28 0,06 0,00 99,40 0,03 0,27 0,04 0,00 99,48 0,70% 0,0 0,3 1,8 1,3 6,1 13,5 21,1 20,7 19,1 9,9 3,9 1,6 0,7 100,0 58,4
SR-03 A 10,00 11,00 na na na na na 0,10 0,33 0,04 0,00 99,33 0,06 0,22 0,04 0,00 99,52 0,90% 0,0 0,4 2,5 1,7 8,1 15,1 23,9 21,2 15,8 6,7 2,7 1,3 0,6 100,0 52,7
SR-03 A 11,00 12,00 na na na na na 0,10 0,29 0,05 0,00 99,38 0,06 0,28 0,03 0,00 99,44 4,40% 0,0 0,5 2,2 1,3 5,8 12,6 21,0 20,1 19,4 10,3 4,0 1,9 0,9 100,0 59,7
SR-03 A 12,00 13,00 na na na na na 0,33 3,26 0,17 0,24 95,54 0,12 2,22 0,10 0,02 97,03 3,10% 0,0 0,0 0,3 0,4 3,3 6,9 16,0 21,6 28,4 13,7 5,3 2,8 1,3 100,0 70,5
SR-03 A 13,00 14,00 na na na na na 0,27 1,51 0,07 0,05 97,77 0,11 1,14 0,05 0,00 98,40
SR-03 A 14,00 17,00 0,88 4,53 0,11 0,01 93,99 0,20 2,77 0,05 0,00 96,56 0,07 0,98 0,04 0,00 98,69 2,30% 0,0 0,1 1,3 0,8 3,3 8,2 21,4 26,2 23,1 9,4 3,6 1,8 0,8 100,0 61,6
SR-03 A 17,00 20,00 na na na na na 0,22 2,29 0,06 0,00 97,04 0,09 1,95 0,04 0,00 97,63 4,90% 0,0 0,1 2,0 1,4 7,2 10,6 18,9 25,5 21,0 8,2 3,0 1,4 0,7 100,0 57,3
SR-03 A 20,00 23,00 1,06 3,40 0,19 0,00 94,89 0,19 1,24 0,09 0,00 98,21 0,07 0,99 0,05 0,00 98,70 3,30% 0,0 0,2 2,6 1,5 6,4 11,1 20,5 19,3 21,7 8,7 4,2 2,5 1,3 100,0 61,5
SR-03 A 23,00 26,00 0,56 6,19 0,23 0,01 92,37 0,31 1,48 0,10 0,00 97,78 0,08 1,13 0,07 0,00 98,48 5,80% 0,0 0,4 3,7 1,8 7,8 9,1 13,9 15,8 18,0 15,0 8,2 4,3 2,0 100,0 72,0
SR-03 A 26,00 29,00 1,02 3,36 0,19 0,02 94,89 0,65 0,76 0,11 0,02 98,21 0,09 0,44 0,08 0,00 99,21 8,10% 0,0 0,6 6,7 3,4 11,0 13,6 15,3 10,6 11,5 14,5 6,3 4,2 2,3 100,0 65,3
SR-04 1,20 2,00 na na na na na 0,04 0,15 0,04 0,00 99,65 0,02 0,13 0,02 0,00 99,72 0,60% 0,1 2,8 7,9 3,6 11,6 14,9 19,5 14,8 12,6 6,2 3,7 1,6 0,7 100,0 48,7
SR-04 2,00 3,00 na na na na na 1,15 1,08 0,06 0,00 97,39 0,06 0,29 0,02 0,00 99,50 3,80% 0,2 1,7 5,7 2,7 8,9 14,8 20,5 16,2 14,2 7,9 3,8 2,3 1,1 100,0 54,5
SR-04 3,00 4,00 na na na na na 0,86 2,80 0,05 0,00 95,86 0,08 1,68 0,04 0,00 97,91 4,00% 0,0 0,7 1,6 0,7 4,1 9,1 28,2 27,6 17,4 6,1 2,5 1,4 0,6 100,0 55,3
SR-04 4,00 5,00 na na na na na 0,39 1,63 0,07 0,00 97,60 0,05 0,85 0,04 0,00 98,88 2,00% 0,1 0,7 3,8 1,7 5,4 10,0 26,1 27,8 12,7 6,1 3,1 1,7 0,8 100,0 54,1
SR-04 5,00 6,00 na na na na na 0,08 1,14 0,08 0,00 98,47 0,03 0,76 0,04 0,00 99,00 1,20% 0,1 0,5 3,5 2,5 12,8 23,0 24,6 14,7 9,4 4,8 2,3 1,3 0,5 100,0 45,9
SR-04 6,00 7,00 na na na na na 0,15 1,70 0,17 0,00 97,57 0,04 1,14 0,09 0,00 98,46 1,90% 0,0 2,2 11,1 4,0 12,9 14,3 21,5 15,0 9,3 5,1 2,6 1,4 0,6 100,0 44,3
SR-04 7,00 8,00 na na na na na 0,44 1,67 0,11 0,00 97,44 0,05 1,09 0,06 0,00 98,58 3,10% 0,0 0,5 4,2 2,6 11,0 16,5 22,5 17,0 12,8 6,9 3,3 1,8 0,9 100,0 52,1
SR-04 8,00 9,00 na na na na na 0,25 1,02 0,08 0,00 98,40 0,03 0,62 0,05 0,00 99,12 2,60% 0,0 0,1 4,4 3,4 15,7 20,4 21,9 12,7 9,2 5,8 3,5 2,1 0,8 100,0 48,9
SR-04 9,00 9,80 na na na na na 0,21 0,86 0,08 0,00 98,63 0,03 0,51 0,05 0,00 99,22 1,30% 0,0 0,1 0,8 0,9 9,9 27,1 28,1 15,9 8,3 4,6 2,5 1,2 0,6 100,0 47,6
SR-04 9,80 10,80 na na na na na 0,36 0,70 0,06 0,00 98,67 0,04 0,40 0,04 0,00 99,38 1,40% 0,0 0,0 0,8 1,3 6,0 20,8 50,8 13,6 3,9 1,5 0,8 0,3 0,2 100,0 41,3
SR-04 10,80 11,80 na na na na na 1,20 0,39 0,04 0,00 98,12 0,05 0,21 0,03 0,00 99,58 3,10% 0,0 0,6 17,2 8,0 18,0 19,8 16,4 7,1 5,2 3,9 2,0 1,2 0,6 100,0 36,6
SR-04 11,80 12,80 na na na na na 0,92 4,61 0,34 0,00 93,49 0,11 2,49 0,11 0,00 96,86 8,70% 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 1,1 2,4 30,8 42,2 13,5 6,3 2,4 100,0 104,4
SR-04 12,80 15,80 0,56 5,39 0,22 0,01 93,22 0,57 2,53 0,19 0,01 96,25 0,10 1,40 0,08 0,00 98,15 6,60% 0,0 0,7 5,8 2,8 8,1 9,5 7,8 4,2 27,1 18,5 7,7 5,1 2,7 100,0 77,1
SR-04 15,80 17,30 0,35 5,98 0,36 0,12 92,55 0,33 2,20 0,24 0,05 96,77 0,09 1,76 0,13 0,01 97,66 4,20% 0,0 0,4 3,9 1,9 6,8 12,4 15,7 11,2 21,2 12,3 7,2 4,8 2,2 100,0 70,9
SR-04 17,30 18,80 0,33 5,54 0,41 0,00 93,06 0,30 1,59 0,22 0,00 97,52 0,07 1,39 0,15 0,00 98,08 3,80% 0,0 0,6 6,3 3,1 9,1 11,7 13,1 13,9 20,2 10,6 5,9 3,5 2,0 100,0 64,4

Tabela 02E - Resultados Analíticos Químico e Granulométrico de Amostras de Arenitos Obtidas de Sondagens Rotativas (Fazenda Boiada - FASE 2)
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11,3%

% Argila 
< #325

Areia Original S/Lavar e S/Corte          
(em %)

Fração < #30 > #200               
Desferrizado IMR-05 em (%)

7,4% 10,7%

6,5% 10,7%

6,0% 8,5%

MÓDULO 
(%)

#100 
(%)

#140 
(%)

#270 
(%)

SOMA 
(%)

#40    
(%)

#50    
(%)

#70    
(%)

#200 
(%)

FUNDO 
(%)Furo #6       

(%)
De 
(m)

Até 
(m)

% Perda 
Sep. Mag. 

IMR-05

#30    
(%)

#12     
(%)

Fração < #30 > #200                       
Original (em %) #20    

(%)
#18      
(%)Litologia % Argila 

AFS

8,3%



Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO2 SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO2 SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO2 SiO2

SR-05 0,60 1,50 na na na na na 0,52 0,40 0,06 0,01 98,79 0,07 0,32 0,04 0,00 99,41 3,90% 0,8 5,4 7,5 2,0 6,4 9,7 17,9 16,8 16,5 8,9 4,4 2,6 1,1 100,0 56,0
SR-05 1,50 2,50 na na na na na 0,07 0,26 0,06 0,00 99,44 0,03 0,23 0,04 0,00 99,55 0,70% 0,4 2,5 6,6 2,8 10,5 13,7 18,8 15,9 14,1 8,3 3,7 1,9 0,8 100,0 52,2
SR-05 2,50 3,50 na na na na na 0,07 0,29 0,06 0,00 99,42 0,04 0,27 0,04 0,00 99,50 0,80% 0,0 1,8 5,9 2,9 10,9 14,5 20,1 15,8 14,0 7,6 3,5 2,0 1,0 100,0 52,7
SR-05 4,50 7,50 0,20 4,81 0,25 0,02 94,18 0,16 1,90 0,10 0,01 97,46 0,04 1,13 0,08 0,00 98,52 2,30% 0,2 1,2 6,1 3,3 11,0 14,3 18,4 17,2 14,2 6,5 3,5 2,3 1,8 100,0 54,7
SR-05 7,50 8,50 na na na na na 0,21 1,90 0,06 0,00 97,43 0,05 1,55 0,05 0,00 97,99 1,80% 0,2 0,1 1,6 1,4 6,4 11,1 22,5 26,2 20,5 7,4 1,7 0,6 0,3 100,0 53,2
SR-05 8,50 9,50 na na na na na 0,14 4,22 0,09 0,00 95,04 0,06 3,82 0,06 0,00 95,60 1,60% 0,0 0,3 0,5 0,2 0,8 2,4 15,5 40,1 32,2 5,9 1,4 0,5 0,2 100,0 59,2
SR-05 9,50 10,50 na na na na na 0,12 4,23 0,10 0,00 95,00 0,07 3,47 0,07 0,00 95,95 1,70% 0,0 0,2 0,7 0,3 1,5 2,8 12,2 28,2 42,0 9,8 1,5 0,6 0,2 100,0 63,3
SR-05 10,50 11,50 na na na na na 0,12 5,06 0,10 0,00 94,21 0,08 4,41 0,06 0,00 95,00 1,80% 0,0 0,1 0,4 0,2 1,2 2,4 8,9 31,3 41,0 11,3 2,1 0,8 0,3 100,0 65,7
SR-05 11,50 12,50 na na na na na 0,09 1,64 0,06 0,00 97,89 0,09 0,95 0,06 0,00 98,69 1,10% 0,0 0,1 1,7 1,1 6,1 12,2 31,9 27,1 13,2 4,5 1,3 0,6 0,2 100,0 48,8
SR-05 12,50 13,50 na na na na na 0,11 1,63 0,08 0,00 97,86 0,04 1,50 0,03 0,00 98,20 1,50% 0,2 0,3 1,9 1,3 5,8 13,4 30,2 23,9 14,8 5,1 2,0 0,8 0,3 100,0 50,3
SR-05 13,50 16,50 0,21 5,47 0,27 0,00 93,38 0,10 1,64 0,13 0,00 97,77 0,04 1,31 0,05 0,00 98,34 1,70% 0,0 0,8 7,2 2,9 13,2 15,0 19,2 16,8 13,8 6,5 2,6 1,4 0,6 100,0 48,6
SR-05 16,50 18,50 0,32 7,43 0,47 0,00 90,95 0,12 1,98 0,13 0,00 97,41 0,04 1,12 0,09 0,00 98,51 1,60% 0,0 0,6 3,1 1,7 9,0 11,9 20,9 21,3 18,5 8,6 2,7 1,3 0,4 100,0 54,0
SR-05 18,50 19,50 0,21 2,29 0,06 0,01 97,08 0,13 0,95 0,12 0,00 98,56 0,03 0,64 0,08 0,00 99,05 1,70% 0,4 1,6 5,6 3,3 14,3 17,7 18,2 14,2 13,2 7,2 2,7 1,1 0,5 100,0 47,4
SR-05 19,50 22,50 0,23 2,61 0,10 0,01 96,64 0,16 1,10 0,16 0,00 98,29 0,03 0,71 0,08 0,00 98,98 2,40% 0,7 1,5 3,2 1,7 7,1 9,4 15,3 19,6 21,3 13,2 4,6 1,8 0,6 100,0 60,7
SR-05 22,50 25,50 0,24 3,04 0,12 0,01 96,16 0,45 1,81 0,12 0,01 97,23 0,04 0,67 0,10 0,00 98,99 15,30% 0,1 0,1 0,9 0,6 2,4 4,3 9,3 13,8 25,7 22,2 10,5 6,9 3,2 100,0 90,8
SR-05 25,50 28,50 0,51 4,05 0,23 0,01 94,71 0,55 1,45 0,09 0,02 97,52 0,08 0,98 0,06 0,00 98,66 16,80% 0,0 0,1 0,5 0,3 1,8 3,7 7,7 8,5 17,4 26,4 16,8 10,4 6,4 100,0 111,0
SR-06 1,00 2,00 na na na na na 0,83 2,52 0,14 0,00 96,11 0,15 0,44 0,04 0,00 99,22 9,30% 0,0 0,5 4,6 2,6 11,1 18,8 20,8 16,2 13,5 6,6 3,1 1,7 0,5 100,0 50,3
SR-06 2,00 2,70 na na na na na 0,18 0,51 0,46 0,00 98,66 0,06 0,35 0,03 0,00 99,42 1,50% 0,0 1,7 10,8 5,6 18,9 22,7 17,0 9,6 7,6 3,3 1,7 0,8 0,3 100,0 37,3
SR-06 2,70 3,70 na na na na na 0,19 0,79 0,09 0,00 98,74 0,04 0,43 0,03 0,00 99,34 1,80% 0,0 0,7 4,8 3,2 13,4 21,3 22,6 12,4 9,9 6,3 3,1 1,7 0,6 100,0 47,9
SR-06 3,70 4,70 na na na na na 0,37 2,26 0,23 0,00 96,69 0,07 1,50 0,07 0,00 98,10 4,20% 0,0 0,1 0,7 0,6 3,3 8,8 17,9 19,5 20,9 14,8 7,3 4,3 1,8 100,0 74,0
SR-06 4,70 5,70 na na na na na 0,29 1,37 0,19 0,00 97,85 0,06 0,84 0,07 0,00 98,82 2,20% 0,0 0,0 0,3 0,1 1,1 9,7 31,3 26,1 18,4 7,3 3,3 1,7 0,7 100,0 59,0
SR-06 5,70 6,70 na na na na na 0,25 1,40 0,13 0,00 97,92 0,05 0,59 0,05 0,00 99,15 2,70% 0,0 0,0 0,3 0,5 8,0 22,9 23,2 16,6 13,6 7,0 4,1 2,6 1,2 100,0 57,2
SR-06 6,70 7,70 na na na na na 0,21 1,63 0,17 0,00 97,64 0,05 0,71 0,07 0,00 98,99 3,20% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,4 21,4 28,8 21,8 14,6 6,2 3,7 1,8 100,0 74,8
SR-06 7,70 9,70 0,36 6,23 0,33 0,00 92,33 0,22 2,10 0,19 0,00 97,05 0,07 1,28 0,10 0,00 98,26 4,50% 0,0 0,4 5,2 2,7 8,5 12,0 19,2 12,5 15,3 11,8 6,7 4,1 1,6 100,0 64,9
SR-06 9,70 11,20 0,38 4,49 0,26 0,00 94,26 0,20 1,33 0,16 0,00 98,00 0,07 0,82 0,09 0,00 98,81 3,70% 0,0 0,3 5,2 3,1 12,0 16,1 20,3 12,1 11,8 9,7 5,4 2,8 1,2 100,0 56,9
SR-06 11,20 12,70 0,15 2,58 0,10 0,00 96,77 0,09 0,28 0,04 0,00 99,44 0,02 0,23 0,03 0,00 99,59 1,90% 0,0 0,2 3,7 1,8 8,4 9,5 17,2 19,7 15,7 9,5 6,8 5,5 2,0 100,0 68,8
SR-06 12,70 14,70 0,11 1,90 0,11 0,00 97,55 0,09 0,28 0,05 0,00 99,44 0,02 0,15 0,04 0,00 99,67 1,70% 0,0 0,1 2,9 1,9 6,9 8,8 16,5 20,2 17,6 10,0 7,2 5,4 2,5 100,0 71,9
SR-07 0,30 1,20 na na na na na 0,33 1,18 0,21 0,00 97,85 0,10 0,55 0,07 0,00 99,06
SR-07 1,20 2,00 na na na na na 0,11 0,19 0,07 0,00 99,50 0,02 0,11 0,04 0,00 99,72 9,10% 0,5 5,3 7,2 2,3 8,1 14,5 14,9 10,6 11,7 11,8 7,9 3,9 1,3 100,0 61,1
SR-07 2,00 3,00 na na na na na na na na na na na na na na na 1,10% 0,0 0,4 4,5 3,3 18,1 29,0 21,6 9,9 7,6 3,3 1,4 0,6 0,3 100,0 39,3
SR-07 3,00 4,00 na na na na na 0,11 0,91 0,10 0,00 98,63 0,03 0,68 0,06 0,00 99,04 2,00% 0,1 0,5 4,1 2,5 11,1 13,4 14,9 14,3 15,5 12,4 6,5 3,7 1,0 100,0 62,7
SR-07 4,50 6,20 0,15 4,33 0,16 0,00 94,81 0,08 1,27 0,06 0,00 98,28 0,03 0,77 0,04 0,00 98,98 1,90% 0,0 0,4 4,2 1,8 6,4 8,6 14,4 15,7 21,6 13,1 7,9 3,9 2,0 100,0 71,1
SR-07 6,20 8,00 0,19 5,84 0,25 0,01 93,13 0,12 1,43 0,06 0,00 98,11 0,03 0,99 0,04 0,00 98,73 4,6% 6,9% 2,80% 0,0 1,0 5,5 2,6 8,4 9,3 12,4 12,0 20,5 15,6 7,2 3,8 1,7 100,0 69,0
SR-07 8,00 10,00 0,16 3,67 0,15 0,00 95,55 0,10 0,84 0,06 0,00 98,79 0,03 0,54 0,05 0,00 99,20 2,40% 0,0 0,3 5,8 2,7 10,0 13,9 18,4 13,7 14,3 10,6 6,0 3,1 1,2 100,0 60,0
SR-07 10,00 11,00 0,17 2,51 0,12 0,00 96,80 0,12 0,59 0,08 0,00 99,03 0,03 0,40 0,04 0,00 99,38 2,30% 0,0 0,7 4,3 2,8 9,7 13,1 17,8 13,8 13,0 13,7 5,9 3,6 1,6 100,0 63,7
SR-07 11,00 14,00 0,21 6,24 0,19 0,00 92,81 0,18 1,58 0,08 0,00 97,86 0,05 1,20 0,06 0,00 98,46 4,40% 0,1 1,8 7,5 3,3 10,3 11,6 14,1 10,7 17,1 10,9 6,8 4,1 1,7 100,0 63,3
SR-08 1,00 2,00 na na na na na 0,32 0,62 0,10 0,00 98,68 0,08 0,32 0,06 0,00 99,31 1,80% 0,0 2,8 13,7 5,8 15,6 17,2 15,3 10,8 9,2 6,2 2,4 0,8 0,2 100,0 40,0
SR-08 2,30 3,80 0,31 4,93 0,18 0,00 94,05 0,10 1,28 0,06 0,00 98,28 0,03 1,04 0,05 0,00 98,67 1,80% 0,0 0,6 4,1 2,0 6,8 9,4 13,9 15,1 22,7 14,7 5,6 3,4 1,7 100,0 68,2
SR-08 3,80 5,30 0,10 6,06 0,26 0,00 93,03 0,20 1,52 0,08 0,00 97,86 0,04 1,39 0,06 0,00 98,22 3,20% 0,0 0,4 2,5 1,3 4,1 6,3 12,9 15,1 21,8 19,8 8,2 5,1 2,5 100,0 80,0
SR-08 5,30 6,80 0,87 3,30 0,14 0,00 95,21 0,25 1,08 0,06 0,00 98,36 0,08 0,95 0,05 0,00 98,72 1,80% 0,0 0,4 5,3 2,9 12,2 16,5 21,2 15,8 13,6 7,1 3,0 1,4 0,6 100,0 50,0
SR-08 6,80 8,30 0,13 3,17 0,12 0,00 96,12 0,14 0,85 0,06 0,00 98,76 0,03 0,62 0,05 0,00 99,12 2,10% 0,0 0,5 5,3 2,6 10,5 13,4 17,0 12,2 15,4 10,7 6,3 4,3 1,8 100,0 64,1
SR-08 8,30 8,60 0,71 10,49 0,42 0,00 87,61 0,18 1,91 0,10 0,00 97,44 0,07 1,33 0,08 0,00 98,28 2,70% 0,1 2,4 6,9 2,6 10,5 11,2 14,8 10,6 14,1 12,8 7,4 4,3 2,3 100,0 66,2
SR-09 0,35 1,40 na na na na na 0,11 0,62 0,04 0,00 99,03 0,02 0,28 0,03 0,00 99,53 1,50% 0,1 1,1 4,2 2,5 11,9 16,7 22,4 16,3 12,8 7,1 3,0 1,5 0,4 100,0 49,6
SR-09 1,40 2,00 na na na na na 0,03 0,11 0,02 0,00 99,70 0,02 0,10 0,02 0,00 99,75 0,70% 0,0 1,4 7,5 3,6 14,3 21,5 26,0 13,6 7,0 3,3 1,1 0,5 0,2 100,0 39,0
SR-09 2,00 3,00 na na na na na 0,03 0,14 0,04 0,00 99,64 0,01 0,11 0,03 0,00 99,72 0,40% 0,1 1,1 4,2 2,6 10,5 17,9 26,3 17,7 11,0 4,8 2,3 1,1 0,4 100,0 46,7
SR-09 3,00 4,00 na na na na na 0,06 0,89 0,05 0,00 98,79 0,03 0,69 0,03 0,00 99,08 1,20% 0,1 0,4 3,6 2,1 7,5 12,6 19,5 19,2 18,5 9,3 4,4 2,0 0,8 100,0 58,0
SR-09 4,00 5,00 na na na na na 0,11 0,94 0,07 0,00 98,67 0,03 0,69 0,04 0,00 99,08 2,30% 0,0 0,1 1,7 1,4 6,6 11,3 19,1 18,7 16,8 13,0 6,2 3,4 1,7 100,0 67,3
SR-09 5,00 6,00 na na na na na 0,08 1,38 0,04 0,00 98,22 0,03 1,36 0,03 0,00 98,33 1,30% 0,0 0,1 1,9 1,5 7,5 12,5 20,1 19,6 18,1 10,9 4,5 2,4 0,9 100,0 60,8
SR-09 6,00 7,00 na na na na na 0,14 1,81 0,06 0,00 97,66 0,04 1,31 0,04 0,00 98,37 3,10% 0,0 0,0 1,5 1,3 6,4 12,6 18,1 15,9 19,4 13,1 6,7 3,4 1,6 100,0 68,2
SR-09 7,00 8,00 na na na na na 0,09 1,04 0,04 0,00 98,61 0,03 0,82 0,03 0,00 98,95 1,60% 0,0 0,2 2,9 2,0 9,8 14,8 24,0 17,8 14,1 8,3 3,5 1,9 0,7 100,0 54,3
SR-09 8,00 9,00 na na na na na 0,09 0,89 0,05 0,00 98,77 0,03 0,68 0,03 0,00 99,10 1,40% 0,0 0,0 0,9 1,2 5,9 10,2 15,0 16,6 19,8 16,0 8,2 4,3 1,9 100,0 74,4
SR-09 9,70 11,00 0,30 3,23 0,12 0,01 95,91 0,11 0,61 0,05 0,00 99,04 0,04 0,48 0,04 0,00 99,28 1,80% 0,0 0,1 2,8 1,7 7,0 12,0 18,3 20,3 17,5 11,0 5,0 2,9 1,4 100,0 63,1
SR-09 11,00 14,00 0,19 5,58 0,18 0,00 93,48 0,17 1,97 0,08 0,00 97,42 0,06 1,57 0,06 0,00 98,03 3,50% 0,0 0,8 4,7 2,4 7,1 9,4 13,4 15,2 18,2 12,6 7,7 5,0 3,5 100,0 74,5
SR-09 14,00 17,00 0,17 4,75 0,13 0,01 94,42 0,25 1,36 0,06 0,00 98,06 0,06 1,07 0,04 0,00 98,62 6,70% 0,1 0,7 6,4 3,1 8,9 11,2 14,0 12,1 13,4 12,7 8,7 5,6 3,1 100,0 72,5

Tabela 02E - Resultados Analíticos Químico e Granulométrico de Amostras de Arenitos Obtidas de Sondagens Rotativas (Fazenda Boiada - FASE 2). Continuação...
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Fração < #30 > #200               
Desferrizado IMR-05 em (%) % Argila 

AFS
% Argila 
< #325

% Perda 
Sep. Mag. 

IMR-05

5,9% 9,1%

4,3% 8,3%

Furo De 
(m)

Até 
(m) Litologia

Areia Original S/Lavar e S/Corte          
(em %)

Fração < #30 > #200                       
Original (em %) #6       

(%)
#12     
(%)

#18      
(%)

#20    
(%)

#30    
(%)

#40    
(%)

#50    
(%)

#70    
(%)

#100 
(%)

#140 
(%)

#200 
(%)

#270 
(%)

FUNDO 
(%)

SOMA 
(%)

MÓDULO 
(%)



Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO2 SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO2 SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 MnO2 SiO2

SR-10 0,48 2,00 na na na na na 0,08 2,01 0,07 0,00 97,44 0,03 2,01 0,05 0,00 97,58 1,60% 0,0 0,1 1,1 0,6 3,1 5,8 11,8 24,8 28,3 12,8 7,0 3,2 1,4 100,0 72,7
SR-10 2,00 5,00 0,47 13,65 0,40 0,00 84,68 0,07 0,53 0,04 0,00 99,19 0,02 0,33 0,02 0,00 99,49 1,20% 0,1 0,3 1,5 1,1 5,3 11,7 24,2 21,9 16,2 9,2 4,8 2,3 1,4 100,0 61,5
SR-10 5,00 8,00 0,14 7,16 0,21 0,00 91,89 0,08 1,15 0,05 0,00 98,47 0,02 0,76 0,04 0,00 99,00 1,80% 0,0 0,5 1,7 1,0 5,3 9,5 19,5 18,6 20,9 12,6 6,2 3,1 1,1 100,0 66,7
SR-10 8,00 11,00 0,34 12,38 0,44 0,00 86,01 0,07 1,80 0,06 0,00 97,74 0,02 1,21 0,04 0,00 98,49 1,50% 0,0 0,8 2,1 1,0 7,2 11,3 21,1 19,2 18,5 10,8 4,9 2,3 0,8 100,0 60,8
SR-10 11,00 14,00 0,11 7,03 0,17 0,00 92,10 0,06 1,28 0,04 0,00 98,37 0,02 0,94 0,04 0,00 98,81 1,70% 0,0 0,1 2,2 1,2 4,2 7,8 14,3 16,9 24,2 15,5 7,7 4,0 1,9 100,0 74,6
SR-10 14,00 17,00 0,20 6,94 0,21 0,00 92,07 0,11 1,63 0,06 0,00 97,90 0,04 1,23 0,05 0,00 98,45 2,30% 0,1 0,8 4,0 1,9 6,3 8,0 13,4 15,4 18,0 15,9 8,9 4,8 2,5 100,0 75,4
SR-10 17,00 20,00 0,17 6,54 0,20 0,01 92,50 0,11 0,49 0,03 0,01 99,20 0,02 0,33 0,02 0,00 99,49 5,20% 0,0 0,2 0,5 0,4 1,2 7,2 25,1 22,8 21,3 11,4 5,7 2,9 1,3 100,0 67,9
SR-10 20,00 23,00 0,42 14,23 0,49 0,01 83,72 0,24 1,06 0,05 0,01 98,40 0,04 0,68 0,03 0,00 99,08 11,80% 0,0 0,7 1,4 0,5 1,6 4,8 19,1 22,4 24,1 14,1 7,1 2,8 1,4 100,0 71,5
SR-10 23,00 26,00 0,17 7,55 0,24 0,01 91,33 0,31 2,67 0,09 0,01 96,43 0,06 2,10 0,07 0,00 97,42 10,90% 0,0 1,4 7,1 2,8 8,7 9,8 13,6 12,7 13,4 13,7 8,8 4,7 3,3 100,0 72,2
SR-10 26,00 29,00 0,28 3,42 0,14 0,00 95,68 0,17 0,71 0,04 0,00 98,88 0,04 0,58 0,04 0,00 99,17 5,70% 0,0 0,6 6,1 2,7 7,3 9,5 12,2 10,8 14,8 14,3 11,5 6,4 3,8 100,0 80,4
SR-10 29,00 32,00 0,07 3,49 0,15 0,00 95,81 0,10 0,66 0,05 0,00 99,01 0,02 0,51 0,04 0,00 99,27 3,60% 0,0 0,3 5,4 2,2 7,7 10,1 13,6 11,3 14,5 14,0 10,1 6,1 4,7 100,0 81,0
SR-11 0,48 2,10 na na na na na 0,11 1,99 0,08 0,00 97,42 0,03 1,30 0,05 0,00 98,36 1,60% 0,0 1,4 6,8 3,3 11,4 17,5 24,9 16,7 9,4 4,8 2,3 1,0 0,5 100,0 45,0
SR-11 2,10 5,10 0,92 1,17 0,91 0,00 95,90 0,10 1,40 0,05 0,00 98,15 0,02 0,87 0,03 0,00 98,89 1,40% 0,0 0,5 4,3 2,0 8,3 13,7 22,0 19,3 16,0 8,4 3,3 1,5 0,7 100,0 54,2
SR-11 5,10 6,10 na na na na na 0,10 0,77 0,04 0,00 98,90 0,02 0,52 0,03 0,00 99,28 2,00% 0,0 0,1 1,2 1,2 6,0 13,6 27,0 21,0 16,8 7,7 3,4 1,4 0,6 100,0 55,6
SR-11 6,10 7,10 na na na na na 0,12 0,90 0,05 0,00 98,63 0,02 0,53 0,03 0,00 99,23 2,70% 0,0 0,1 0,9 0,8 5,0 10,5 21,8 23,4 22,5 10,2 3,2 1,2 0,4 100,0 58,8
SR-11 7,10 8,10 na na na na na 0,11 0,81 0,04 0,00 98,85 0,02 0,54 0,02 0,00 99,25 1,40% 0,0 0,0 1,1 1,3 8,2 18,9 28,7 18,6 13,7 5,9 2,3 1,0 0,3 100,0 49,9
SR-11 8,10 9,10 na na na na na 0,14 0,61 0,04 0,00 99,02 0,03 0,41 0,02 0,00 99,39 2,80% 0,0 0,0 1,4 1,7 9,6 16,4 23,7 17,8 14,9 8,2 3,8 1,8 0,7 100,0 55,2
SR-11 9,10 10,10 na na na na na 0,10 1,27 0,03 0,00 98,36 0,03 0,92 0,02 0,00 98,86 1,40% 0,0 0,0 1,2 1,2 7,3 16,2 27,2 18,9 14,3 8,0 3,5 1,6 0,6 100,0 54,8
SR-11 10,10 11,10 na na na na na 0,07 0,73 0,03 0,00 98,99 0,02 0,55 0,02 0,00 99,24 1,30% 0,0 0,2 1,9 1,7 8,4 18,0 30,2 18,0 12,0 5,7 2,4 1,0 0,5 100,0 49,5
SR-11 11,00 12,10 na na na na na 0,08 0,47 0,03 0,00 99,26 0,02 0,37 0,02 0,00 99,44 1,10% 0,0 0,0 1,0 1,2 6,3 13,0 23,9 21,8 20,0 8,4 2,8 1,2 0,4 100,0 55,8
SR-11 12,00 13,10 na na na na na 0,12 1,60 0,06 0,00 97,90 0,04 1,07 0,04 0,00 98,64 2,00% 0,0 0,0 0,8 0,9 5,6 11,3 26,6 23,6 16,9 9,4 3,4 1,2 0,3 100,0 56,4
SR-11 13,10 14,10 na na na na na 0,10 1,65 0,06 0,00 97,85 0,03 1,16 0,04 0,00 98,54 2,60% 0,0 0,0 0,4 0,7 6,0 14,6 25,7 22,2 15,3 8,1 4,6 1,8 0,6 100,0 57,7
SR-11 14,10 17,10 0,18 7,46 0,25 0,00 91,39 0,13 0,82 0,04 0,00 98,79 0,03 0,44 0,02 0,00 99,34 4,90% 0,0 0,3 1,3 0,7 4,2 11,1 23,1 20,3 20,7 10,5 4,7 2,2 0,9 100,0 62,4
SR-12 1,80 2,30 na na na na na 0,15 0,38 0,05 0,00 99,23 0,08 0,32 0,03 0,00 99,41 1,90% 0,0 0,7 5,2 2,9 12,5 18,1 22,8 15,9 9,9 6,9 2,9 1,6 0,6 100,0 48,7
SR-12 2,30 2,80 na na na na na 0,19 0,49 0,05 0,00 99,10 0,07 0,43 0,03 0,00 99,30 1,90% 0,0 1,5 5,4 3,2 11,5 17,8 22,9 14,4 10,3 6,1 3,6 2,4 0,9 100,0 50,7
SR-12 2,80 3,30 na na na na na 0,28 0,90 0,08 0,00 98,53 0,06 0,59 0,03 0,00 99,15 2,60% 0,1 1,5 5,8 3,3 11,6 18,5 22,3 14,8 10,2 5,7 3,3 1,9 1,0 100,0 49,4
SR-12 3,30 4,10 na na na na na 0,30 1,29 0,05 0,00 98,10 0,05 0,64 0,03 0,00 99,11 3,10% 0,0 0,5 3,8 2,3 9,4 15,7 23,2 17,6 13,4 7,7 3,7 1,9 0,8 100,0 53,7
SR-12 4,10 5,10 na na na na na 0,42 1,83 0,10 0,00 97,31 0,05 0,74 0,03 0,00 99,01 3,80% 0,0 1,0 5,2 2,4 10,4 14,0 19,7 15,6 15,9 8,3 4,2 2,3 1,0 100,0 55,6
SR-12 5,10 6,10 na na na na na 0,70 2,18 0,12 0,00 96,42 0,06 0,96 0,06 0,00 98,57 5,00% 0,4 2,9 4,4 1,6 5,1 7,5 14,1 17,0 21,5 16,7 5,9 2,3 0,6 100,0 64,5
SR-12 6,10 7,10 na na na na na 0,16 0,87 0,10 0,00 98,49 0,03 0,55 0,08 0,00 99,02 1,60% 0,0 0,8 2,6 1,3 5,9 10,5 20,1 18,7 22,8 11,3 4,1 1,5 0,4 100,0 59,3
SR-12 7,10 8,10 na na na na na 0,10 0,32 0,11 0,00 99,31 0,02 0,22 0,06 0,00 99,56 1,10% 0,0 0,2 1,7 1,2 9,1 18,4 32,4 16,5 10,5 5,8 2,6 1,2 0,4 100,0 49,2
SR-12 8,10 9,10 na na na na na 0,08 0,77 0,13 0,00 98,81 0,02 0,49 0,07 0,00 99,26 1,50% 0,0 0,5 2,7 1,3 6,9 10,2 19,3 19,8 18,7 12,3 5,2 2,4 0,7 100,0 62,0
SR-12 9,10 10,10 na na na na na 0,07 1,75 0,05 0,00 97,81 0,03 1,49 0,04 0,00 98,19 1,50% 0,0 0,0 0,1 0,1 1,0 3,7 12,9 23,1 31,7 16,8 6,8 2,7 1,1 100,0 75,2
SR-12 10,10 11,10 na na na na na 0,09 1,80 0,09 0,00 97,66 0,03 1,35 0,06 0,00 98,30 1,70% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,5 17,1 47,8 23,4 6,5 2,6 0,6 100,0 82,3
SR-12 11,10 14,10 0,79 22,26 0,95 0,00 74,26 0,12 1,69 0,08 0,00 97,76 0,04 1,20 0,05 0,00 98,48 3,10% 0,1 0,5 0,7 0,2 1,4 5,1 14,8 21,2 34,8 12,0 5,3 2,5 1,4 100,0 71,4
SR-12 14,10 17,10 0,19 8,96 0,46 0,00 89,56 0,08 0,91 0,06 0,00 98,73 0,02 0,57 0,04 0,00 99,18 2,30% 0,0 0,1 0,7 0,3 2,4 7,6 20,4 24,0 22,8 12,9 5,6 2,3 0,9 100,0 67,0
SR-12 17,10 20,10 0,23 8,02 0,28 0,00 90,79 0,18 2,22 0,10 0,00 97,11 0,05 1,67 0,06 0,00 97,92 5,30% 0,0 0,9 5,2 1,9 5,9 7,2 10,9 14,9 22,9 17,7 7,7 3,3 1,5 100,0 71,5
SR-12 20,10 23,10 0,15 5,04 0,16 0,02 94,15 0,17 1,14 0,05 0,02 98,40 0,04 0,80 0,04 0,00 98,94 4,30% 0,0 0,1 1,1 0,7 2,5 4,9 12,4 16,0 27,7 19,8 9,5 3,9 1,4 100,0 79,6
SR-12 23,10 26,10 0,15 2,67 0,14 0,01 96,64 0,09 0,97 0,05 0,00 98,67 0,03 0,75 0,04 0,00 99,02 6,00% 0,0 0,1 2,0 0,8 3,3 5,7 13,7 18,5 24,8 18,2 8,2 3,3 1,4 100,0 75,2
SR-13 1,00 2,00 na na na na na 0,11 0,19 0,04 0,00 99,52 0,04 0,14 0,02 0,00 99,67 1,10% 0,1 1,1 3,4 1,6 7,1 10,1 18,4 20,3 19,7 10,9 4,5 2,0 0,8 100,0 59,9
SR-13 2,00 3,00 na na na na na 0,36 1,29 0,03 0,01 98,05 0,07 1,15 0,02 0,00 98,54 1,70% 0,0 0,1 0,3 0,2 1,3 12,2 43,6 20,0 11,9 6,5 2,6 1,0 0,3 100,0 52,8
SR-13 3,00 4,00 na na na na na 0,08 2,52 0,04 0,00 96,96 0,04 2,29 0,03 0,00 97,30 1,10% 0,0 0,1 0,8 0,6 4,2 12,1 33,2 22,9 14,3 7,6 2,9 0,9 0,4 100,0 54,0
SR-13 4,00 5,00 na na na na na 0,11 2,48 0,04 0,00 97,00 0,04 2,06 0,02 0,00 97,56 1,10% 0,0 0,1 0,9 0,7 4,0 10,8 31,1 22,6 15,2 8,4 3,9 1,7 0,6 100,0 57,6
SR-13 5,00 6,00 na na na na na 0,10 2,36 0,08 0,00 97,02 0,04 1,59 0,04 0,00 98,03 1,30% 0,0 0,5 4,6 2,4 8,5 14,0 24,8 15,6 18,7 7,3 2,3 0,9 0,4 100,0 50,9
SR-13 6,00 7,00 na na na na na 0,13 3,27 0,09 0,00 95,94 0,04 2,55 0,05 0,00 96,93 1,80% 0,0 0,0 1,2 0,9 4,8 13,2 17,9 14,6 32,3 10,5 3,0 1,2 0,4 100,0 60,5
SR-13 7,00 8,00 na na na na na 0,18 2,96 0,07 0,04 96,37 0,05 2,21 0,04 0,01 97,38 2,10% 0,0 0,1 1,0 0,8 5,3 11,1 22,8 24,0 18,2 10,1 4,1 1,8 0,7 100,0 60,0
SR-13 8,00 9,00 na na na na na 0,09 0,85 0,03 0,00 98,85 0,03 0,82 0,02 0,00 98,97 1,00% 0,0 0,0 0,4 0,4 2,8 9,9 36,2 24,0 15,8 6,9 2,3 1,0 0,3 100,0 54,2
SR-13 9,00 10,00 na na na na na 0,13 1,46 0,06 0,00 98,05 0,04 1,18 0,04 0,00 98,52 1,90% 0,0 0,1 0,9 0,8 4,1 12,6 24,4 22,2 20,9 9,2 3,2 1,2 0,4 100,0 57,5
SR-13 10,00 11,00 na na na na na 0,13 1,46 0,11 0,01 97,96 0,04 1,32 0,10 0,01 98,23 2,00% 0,0 0,2 1,7 1,2 5,6 9,8 19,0 18,7 28,5 10,3 3,3 1,2 0,5 100,0 60,1
SR-13 11,00 12,00 na na na na na 0,10 2,26 0,28 0,03 96,56 0,05 1,64 0,16 0,00 97,62 1,60% 0,0 0,1 0,4 0,2 1,0 2,1 8,6 26,1 42,0 14,7 3,3 1,1 0,4 100,0 69,5
SR-13 12,00 13,00 na na na na na 0,19 2,77 0,17 0,02 96,38 0,05 2,10 0,09 0,00 97,38 2,50% 0,0 0,0 0,9 1,1 6,2 8,7 12,9 15,4 26,2 18,4 6,6 2,5 1,1 100,0 71,2
SR-13 13,00 14,00 na na na na na 0,17 1,73 0,15 0,01 97,60 0,06 0,88 0,05 0,01 98,82 4,90% 0,0 0,1 1,6 1,4 6,1 11,5 17,5 17,3 20,6 14,2 6,1 2,7 0,9 100,0 65,9
SR-13 14,00 17,00 0,35 3,71 0,39 0,01 95,03 0,28 1,25 0,11 0,12 98,08 0,05 0,99 0,09 0,00 98,65 3,80% 0,0 0,3 2,1 1,1 5,5 9,8 22,2 17,9 24,2 10,6 3,7 1,8 0,8 100,0 60,9
SR-13 17,00 20,00 0,24 4,55 0,18 0,01 94,43 0,17 1,58 0,12 0,01 97,78 0,05 1,07 0,07 0,00 98,59 3,70% 0,0 0,3 5,0 2,5 8,2 12,7 16,8 13,4 16,4 13,0 7,3 3,1 1,3 100,0 64,4
SR-13 20,00 23,00 0,22 4,76 0,26 0,02 94,13 0,17 1,99 0,12 0,01 97,35 na na na na na 4,00% 0,0 0,0 5,4 2,2 7,8 10,8 20,7 15,1 16,1 11,9 5,8 2,9 1,3 100,0 62,3
SR-13 23,00 26,00 0,13 3,07 0,12 0,01 96,26 0,13 1,20 0,09 0,03 98,31 0,04 0,86 0,06 0,00 98,84 2,70% 0,0 0,3 4,6 2,8 9,3 13,4 18,6 14,3 13,9 11,8 6,6 2,8 1,6 100,0 62,3
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Tabela 02E - Resultados Analíticos Químico e Granulométrico de Amostras de Arenitos Obtidas de Sondagens Rotativas (Fazenda Boiada - FASE 2). Continuação...
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11,7%

58 Análises 163 Análises

5,9% 8,7%

7,0%

10,3% 17,6%

8,2% 13,7%

162 Análises
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163 Análises

Furo De 
(m)

Até 
(m) Litologia

Areia Original S/Lavar e S/Corte          
(em %)

Fração < #30 > #200                       
Original (em %)

Fração < #30 > #200               
Desferrizado IMR-05 em (%) % Argila 

AFS
% Argila 
< #325

% Perda 
Sep. Mag. 

IMR-05

#6       
(%)

#12     
(%)

#18      
(%)

#20    
(%)

#30    
(%)

#40    
(%)

#50    
(%)

#70    
(%)

#100 
(%)

#140 
(%)

#200 
(%)

#270 
(%)

FUNDO 
(%)

SOMA 
(%)

MÓDULO 
(%)
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As amostras desta campanha de sondagem também foram dosadas para TiO2, MnO e 
SiO2, tanto a amostra original quanto a amostra desferrizada, passada no separador 
magnético. Os teores médios obtidos apresentaram, para as amostras originais, 0,09% 
(TiO2), 0,01% (MnO) e 97,94% (SiO2), e, para as amostras submetidas à separação 
magnética, 0,05% (TiO2), 0,00% (MnO) e 98,66% (SiO2). 
 
Dos aspectos acima pode-se concluir que predominam na área do projeto areias com 
granulometria fina a média (0,149 mm a 0,42 mm), com um pico máximo posicionado na 
dimensão 0,297 mm. Quimicamente, o tratamento do minério através de separação 
magnética (desferrização) propicia um importante incremento na qualidade das areias. 
 
2.3.2 – BENEFICIAMENTO 
 
O minério objeto deste empreendimento é o arenito da Formação Furnas, ou seja, areia 
quartzosa. É constituído essencialmente de grãos de quartzo de tamanhos que variam de 
areia muito fina a seixos, cimentados por matriz argila caulinítica, com teores variáveis. 
O processo de beneficiamento do minério descrito a seguir, visa prioritariamente a 

limpeza, purificação e concentração dos grãos de quartzo na faixa de tamanho adequada 
ao uso na indústria de fabricação de vidros. Além disso, para maximizar o 
aproveitamento do minério, outras faixas granulométricas serão geradas como 
subprodutos e também será recuperada a fração argila do minério, permitindo com isso 
o atendimento de outros mercados (construção civil, cerâmica e etc). 
 
2.3.2.1 – Descrição do Processo 
 
O fluxograma e o layout do processo produtivo estão detalhados na Figura 2.3.2a,            
o qual pode ser resumido nas seguintes etapas: extração do minério, escrubagem, 
peneiramento, deslamagem, atrição, classificação hidráulica, separação magnética e 
desaguamento e empilhamento de produtos e subprodutos. Paralelamente à produção 
de areias industriais e geração de subprodutos, desenvolve-se o processo de tratamento 
dos efluentes então gerados.  
 
A área a ser lavrada será previamente decapeada para a remoção da camada superficial 
estéril constituída de solo e silte/argila. Este material será estocado para uso nas 

operações de recuperação de áreas lavradas. 
 
A extração do minério será realizada a céu aberto, onde o método de lavra a ser 
empregado será de cavas em painel, iniciando com a extração com uma escavadeira 
hidráulica, passando a escarificação do minério através de trator de esteira dotado de 
ripper e lâmina para possibilitar a desagregação (quando necessário) e o empilhamento 
do mesmo. O fato de o minério ser friável e horizontalizado permite que o método de 
lavra seja bastante simples. Após estar devidamente desagregado e empilhado, o 
minério será carregado e transportado para a usina de beneficiamento. O carregamento 
e o transporte serão realizados por meio de pá-carregadeira e caminhões basculantes. 
 
O minério transportado será basculado em uma moega que alimentará de forma 
controlada a usina de beneficiamento. 
 
O transporte do minério da moega para a usina de beneficiamento será realizado através 
de transportadores de correia, alimentando a primeira etapa do processo que é a 
escrubagem e nessa etapa é feita a adição de água ao minério para formação de polpa. 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  41 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

O material retido no scrubber (> 6,5 mm) será armazenado em uma baia para posterior 
comercialização e/ou utilização interna. 
 
O material passante pela tela do scrubber é encaminhado para uma peneira vibratória 
de escalpe que fará o corte da fração grossa da polpa (> 3,0 mm). 
 
O material retido na peneira vibratória (< 6,5 mm > 3,0 mm) será armazenado em uma 
baia para posterior comercialização e/ou utilização interna. O material passante pela 
peneira vibratória (< 3,0mm), segue no processo e é bombeado para um primeiro 
hidrociclone onde é realizada a deslamagem primária da polpa. 
 
O overflow do primeiro hidrociclone é encaminhado para uma canaleta que conduzirá 
este material para o tratamento de efluentes. 
 
O underflow do primeiro hidrociclone alimenta uma segunda peneira vibratória que fará 
o corte da fração grossa da polpa de minério (> 0,71 mm), gerando um subproduto 
destinado ao mercado de construção civil, areia grossa (< 3,0 mm > 0,71 mm), que será 

empilhado por meio de transportador de correia. 
 
O material passante pela tela de 0,71 mm segue no processo sendo bombeado para um 
segundo hidrociclone onde é feita a segunda deslamagem. O overflow deste hidrociclone 
poderá ser utilizado no processo ou encaminhado para uma canaleta que conduzirá o 
material para o tratamento de efluentes. 
 
O underflow produzido pelo segundo hidrociclone alimenta uma célula de atrição. Neste 
ponto haverá adição controlada de soda caustica a polpa, criando-se um ambiente 
básico que facilita a remoção de argila e de matéria orgânica ainda presentes na polpa. 
Após atrição o material é bombeado para um terceiro hidrociclone, onde é feita a 
terceira deslamagem. O overflow do terceiro hidrociclone poderá ser utilizado no 
processo ou encaminhado para uma canaleta que conduzirá o material para tratamento 
de efluentes. 
 
Após as etapas de atrição e deslamagem o underflow do terceiro hidrociclone é 
encaminhado para um hidroclassificador densimétrico, onde é feita a remoção da fração 

< 0,106 mm. 
 
O overflow (fração fina) do hidroclassificador densimétrico é bombeado para uma torre 
provida de hidrociclone que promoverá o desaguamento e o empilhamento deste 
material, subproduto que poderá ser comercializado. O overflow deste hidrociclone, por 
ser constituído de água praticamente limpa, retorna para o processo e o excedente é 
encaminhado para o tratamento de efluentes.  
 
O underflow do hidroclassificador densimétrico (fração <0,71 mm >0,125 mm) alimenta 
um separador eletromagnético magnético (tipo WHIMS), onde é realizada a purificação 
do material (retirada de contaminantes – óxidos imantáveis). A fração magnética 
segregada pelo separador magnético é incorporada ao overflow do hidroclassificador 
densimétrico e bombeada para a torre citada acima. 
 
A fração não magnética segregada pelo separador magnético constitui o produto 
principal – areia para fabricação de vidro. Este material é bombeado para outra torre 
também provida de hidrociclone que promoverá o desaguamento e empilhamento deste 
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material. O overflow deste hidrociclone, por ser constituído de água praticamente 
limpa, retorna para o processo e o excedente é encaminhado para o tratamento de 
efluentes.  
 
A adição controlada de soda cáustica (NaOH diluída à 50%; na proporção de 20g/m³ de 
água tratada) na fase de atrição da polpa de minério, fará com que o efluente (água + 
argila), gerado no processo de beneficiamento do minério apresente pH básico. Esta 
situação implicará em dificuldades no tratamento deste efluente, ou seja, necessidade 
de muito tempo para a sedimentação da fração sólida do mesmo e clarificação da água 
para reuso no processo. Para acelerar então a sedimentação dos sólidos, é feita a adição 
controlada, por gotejamento, de ácido sulfúrico (H2SO4 conc. de 98%; na proporção de 
31g/m³ de água tratada) ao efluente, quando de sua entrada no sistema de tratamento 
de efluentes, com a finalidade de reduzir o pH e possibilitar a adição de floculante para 
acelerar a decantação do material particulado. Este procedimento permitirá também a 
recuperação da fração argila do efluente. A reação da soda cáustica com ácido sulfúrico 
forma um sal que é depositado junto com a argila, em quantidades muito pequenas. 
Assim, o material do underflow do espessador será bombeado para filtro prensa, onde é 

eliminada a água (também reutilizada no processo – retorna para a o reservatório de 
água limpa) e gerada uma torta de argila caulinítica que será acondicionada e 
comercializada. 
 
O circuito de água do processo é considerado fechado, pois toda água utilizada no 
processo é reaproveitada. A água utilizada no processo é encaminhada para um 
espessador para decantação do material em suspensão (material particulado) e o 
transbordo do espessador alimenta o reservatório de água limpa, de onde é bombeada a 
água de processo que abastece a planta. Havendo a necessidade de suprir o reservatório 
de água de processo, o mesmo é abastecido por uma bomba instalada às margens do rio 
Tibagi (local designado para captação de água para abastecimento da planta de 
beneficiamento). Inicialmente a previsão de captação é de 400 m³/dia, reposição 
aproximada de 50 m3/h para compensar as perdas de água, sendo as principais perdas 
devido à comercialização do produto úmido (até 5% de umidade) e também com 
evaporação. 
  
A quantidade de produto final gerado é de 60 t/h. 

 
2.3.2.2 – Efluentes Líquidos Gerados no Processo de Beneficiamento 
 
Os efluentes gerados nas diversas etapas do processo produtivo, constituído basicamente 
de água e material particulado fino (areia muito fina, silte e argila), serão todos 
coletados e encaminhados para um espessador, de onde a água clarificada pelo processo 
de tratamento dos efluentes transborda para o reservatório de água limpa do processo, 
sendo caracterizado como um circuito fechado. 
 
As águas pluviais precipitadas sobre os terrenos e telhados dos prédios serão conduzidas 
às drenagens naturais existentes, e destas para a drenagem natural da região, visto que 
a atividade do empreendimento não promoverá nenhuma alteração em suas 
características físico-químicas. 
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2.3.2.3 – Frações Granulométricas Geradas no Processo de Beneficiamento. 
 
As frações granulométricas geradas no processo de beneficiamento de areia quartzosa 
são: 
 

Seixos:   fração >6,5mm, retida na tela do scrubber – destinado à 
comercialização e/ou uso interno; 

Pedrisco:   fração <6,5mm >3,0mm, retida em peneira – destinado à 
comercialização e/ou uso interno; 

Areia grossa:  fração <3,0mm >0,71mm, retida em peneira – destinado à 
comercialização e/ou uso interno; 

Areia industrial:  fração <0,71mm >0,106mm, obtida no “underflow” do 
hidroclassificador – destinada à comercialização para o mercado vidreiro; 

Areia superfina:  fração <0,106mm, recuperada do “overflow” do hidroclassificador – 
destinada à comercialização; 

Argila:   material particulado fino, proveniente do tratamento dos efluentes 
do processo, recuperado no sistema espessador+filtro prensa – destinado à 
comercialização ou às medidas de recuperação. 
 
2.3.2.4 – Produtos Químicos Utilizados no Processo de Beneficiamento 
 
Soda Cáustica: A adição de Soda Cáustica se dá na etapa de atrição. A finalidade é 
elevar o pH da polpa de minério e possibilitar a liberação das partículas de argila que 
estão aderidas aos grãos de quartzo, por ação da modificação das suas cargas elétricas, 
fazendo com que estas partículas de argila se dispersem e se mantenham em suspensão 
no meio aquoso permitindo sua remoção. A solução de soda cáustica tem diluição de 
50%, e a previsão de utilização estará na razão de 0,5 kg/tonelada de areia produzida. 
 
Ácido Sulfúrico: O ácido sulfúrico é adicionado ao efluente do processo na canaleta que 

direciona os efluentes ao espessador. A finalidade é corrigir o pH elevado pela adição de 
soda cáustica, e possibilitar a adição de floculante para acelerar o processo de 
decantação do material particulado. A concentração deste ácido é de 98% e a previsão 
para a razão de adição é de 0,5 kg/tonelada de efluentes. 
 
Floculante: O floculante é adicionado ao efluente na entrada do espessador, após 
ocorrer a redução do pH. A finalidade do uso do floculante é possibilitar a modificação 
das cargas elétricas das partículas de argila, fazendo com que se aglutinem e precipitem 
mais rapidamente, clarificando a água que é encaminhada ao reservatório de água limpa 
para reuso. A determinação do tipo de floculante a ser utilizado, bem como a faixa de 
pH a ser adotada será elaborada através de testes laboratoriais. 
 
Os tanques de armazenamento destes reagentes serão construídos em conformidade às 
normas técnicas.  
 
Óleo Diesel: O consumo mensal de óleo diesel previsto para a planta será em torno 
5.000 litros. O óleo diesel é utilizado para abastecimento dos equipamentos móveis (pás-
carregadeiras e caminhões). Está prevista a instalação de um tanque de combustível com 

capacidade de estocagem para 5.000 litros. Será tanque aéreo sobre base de concreto e 
canaletas coletoras e caixa de separação óleo/água, tudo construído de acordo com as 
Normas Técnicas. 
 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  45 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

2.3.2.5 – Infraestrutura Local 
 
A Mineração Jundu Ltda. investirá na implantação de infraestrutura local com a 
construção de uma unidade de beneficiamento de areia industrial. No empreendimento 
está previsto a construção de prédio industrial, pátio com instalação de torres de 
desaguamento e empilhamento de produtos, cabine de entrada e medição de energia 
elétrica, prédio e/ou conatainer para escritório, vestiário e refeitório, prédio para 
oficina de manutenção, depósito para classificação e armazenagem de resíduos 
recicláveis, local de estocagem do solo proveniente do decapeamento da área de lavra, 
acessos internos e balança rodoviária. 
 
A energia elétrica será contratada da concessionária que fornece energia para a região, 
sendo que toda infraestrutura necessária será construída. A previsão é de que os 
equipamentos industriais operem na tensão de 440V. A potência instalada na área 
industrial será de aproximadamente de 1.000kVA. O consumo de energia elétrica 
previsto para o funcionamento da unidade de beneficiamento é de aproximadamente 
90.000kWh por mês. 

 
Para as áreas administrativas a tensão de trabalho prevista será de 127-220V. 
 
Está prevista a instalação de redes interna de PABX e dados, contratada diretamente 
com empresas e concessionária de telefonia local. 
 
A água para consumo humano proverá da aquisição de água mineral em galões plásticos. 
Já a água para limpeza e uso sanitário será obtida por meio de poço tubular/artesiano a 
ser implantado na área do empreendimento.  
 
Estão previstas duas instalações de tratamento hidrossanitário tipo “fossa séptica – filtro 
anaeróbico – sumidouro”, uma para o prédio do beneficiamento (calculada para 10 
pessoas – 8 horas/dia) e outra que atenderá os prédios do escritório e da manutenção 
(calculada para 10 pessoas – 8 horas/dia), disponibilizando capacidade de atendimento 
para praticamente o dobro da mão de obra prevista. 
 
2.3.2.6 – Higiene e Segurança do Trabalho 

 
O processo de beneficiamento de areia quartzosa é contínuo, realizado por via úmida, 
totalmente isento de poeiras. Em virtude destas características os problemas relativos à 
segurança e higiene no trabalho não requerem o emprego de técnicas especiais. Todavia 
são observadas as seguintes normas relativas à segurança do trabalho: 
 

- uso obrigatório de EPI - Equipamento de Proteção Individual; 
- cuidados no manuseio de combustíveis e produtos químicos; 
- proteção de partes móveis de equipamentos (engrenagens, polias, correias, 

etc...); 
- sinalização e disciplina de tráfego de máquina e caminhões no pátio; 
- placas indicativas de alertas de segurança na área industrial indicando o perigo 

existente nos locais de trabalho; 
- placas indicativas de alertas de segurança, proibindo o acesso à área operacional 

sem a devida autorização. 
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Importante destacar que a Mineração Jundu tem operação similar (minas e processos) 
em Descalvado e Analândia/SP, cuja capacidade é mais de 10X a capacidade do projeto 
em questão. Além disso, tem total domínio sobre as tecnologias propostas para este 
empreendimento, com base na experiência de várias décadas de operação nas atuais 
unidades de produção da empresa. 
 
2.3.2.7 – Dimensionamento da Mão-de-Obra 
 
O processo de beneficiamento de areia quartzosa (industrial) é constituído de 
equipamentos modernos e automatizados, sendo necessária a utilização de mão-de-obra 
qualificada, com 2º Grau Completo. A princípio o número de funcionários diretos 
previsto para o empreendimento gira em torno de 10 (dez) pessoas, além de 03 (três) 
trabalhadores indiretos (Quadro 2.3.2.7a). Os serviços inteiramente terceirizados 
referem-se ao transporte de pessoal, alimentação, portaria, vigilância e limpeza. 
 

Quadro 2.3.2.7a – Mão-de-obra total prevista para o Empreendimento 

 
Lavra Beneficiamento TOTAIS  

Chefe da Unidade  
(Eng. Responsável) 

0 1 01 

Operador de Beneficiamento 0 2 02 

Operador de Equipamento Móvel 3 0 03 

Motorista 1 0 01 

Auxiliar de Escritório 1 1 02 

Eletromecânico 0 1 01 

Trabalhadores Indiretos 0 3 03 

TOTAL GERAL 5 8 13 
 
 
2.3.3 – INVESTIMENTOS E MÃO-DE-OBRA PREVISTOS PARA A IMPLANTAÇÃO 
 
As informações fornecidas pela proponente dão conta de que o volume dos 
investimentos necessários para a implantação do empreendimento – lavra e 
beneficiamento – serão da ordem de R$. 12.830.000,00, valor este que balizará o 
cálculo da compensação ambiental. 
 
Na Tabela 2.3.3a estão discriminados os itens que compõem este total, os quais foram 
agrupados em três conjuntos principais, como segue. 
 
a) Equipamentos Disponíveis à Lavra, envolvendo basicamente a aquisição de máquinas e 
caminhões, já incluídos os custos para os trabalhos de preparação e abertura da jazida – 

R$. 2.100.000,00; 
 
b)  Equipamentos para a Usina de Beneficiamento, abrangendo máquinas, equipamentos 
e componentes para a instalação da planta de beneficiamento, os quais poderão ser 
removidos ou substituídos a qualquer tempo – R$. 8.290.000,00, e 
 
c) Mobilizações, investimento a ser feito principalmente nas obras civis, serviços, 
materiais e demais equipamentos que atenderão permanentemente a mina – R$. 
2.440.000,00. 
 



Quantidade
Preço Unitário 

(R$)
Preço Total 

(R$)

EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS À LAVRA

Trator de Esteiras Caterpillar D6R-175 HP                              1 850.000,00 850.000,00

Pá Carregadeira Volvo L90D-160 HP                                     2 450.000,00 900.000,00

Caminhão Basculante Mercedes Benz L2635-354 CV                1 350.000,00 350.000,00

TOTAL 2.100.000,00

EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS À USINA DE BENEFICIAMENTO

Alimentador Vibratório Allis MV27070 – 80 m³/h – 10 HP 1 100.000,00 100.000,00

Britador de Mandíbula Allis 8050E – 50 m³/h – 75 HP 1 250.000,00 250.000,00

Peneira Vibratória Allis SH8x20 – 50 t/h – 40 HP 1 150.000,00 150.000,00

Bombas Envirotech 5x4 – 180 m³/h – 50 HP 4 46.250,00 185.000,00

Hidrociclones Krebs D15 – 180 m³/h 4 15.000,00 60.000,00

Bombas KSB 150 – 250 – 50 HP 3 15.000,00 45.000,00

Classificador Hidráulico 1 150.000,00 150.000,00

Separadores Magnéticos Eriez CF200 – 25 t/h 2 800.000,00 1.600.000,00

Atritor com Célula WEMCO nº 40 com 2 Motores de 50 HP 1 300.000,00 300.000,00

Torres de Desaguamento e Empilhamento de Produto 3 100.000,00 300.000,00

Espessador + Filtro Prensa 1 Gb. 5.000.000,00

Rede Hidráulica para Bombeamento desde o Rio (1200 m) Un. Gb. 150.000,00

TOTAL 8.290.000,00

Portaria/Cancela – Área de Edificação = 15 m² Un. Gb. 40.000,00

Bases para a Usina de Beneficiamento – Área 20m x 20m Un. Gb. 260.000,00

Estrutura Metálica para Usina de Beneficiamento Un. Gb. 450.000,00

Infraestrutura Elétrica/Automação para Usina de Beneficiamento Un. Gb. 500.000,00

Área de Edificação – 161,00 m² Un. Gb. 100.000,00

Fundação para Balança Rodoviária Un. Gb. 80.000,00

Balança Rodoviária 80 t 21m Un. Gb. 70.000,00

Oficina/Almoxarifado/Cabine de Controle Elétrico – Área Edif. = 87,00 m² Un. Gb. 80.000,00

Tanque de Combustível (30m³) e Bacia de Contenção Un. Gb. 25.000,00

Tanque de Ácido (30 m³) e Bacia de Contenção Un. Gb. 25.000,00

Tanque de Soda (30 m³) e Bacia de Contenção Un. Gb. 25.000,00

Poço Artesiano/ Caixa d’Água e Rede Hidráulica Un. Gb. 60.000,00

Lagoa de Água Limpa – Volume Útil = 3.500 m³ Un. Gb. 125.000,00

Rede de Alta Tensão (+ Cab. Med. Primária) Un. Gb. 200.000,00

Terraplanagem e Pátio Un. Gb. 400.000,00

TOTAL 2.440.000,00

Tabela 2.3.3a - Investimentos Previstos para a Lavra e o Beneficiamento

TOTAL DE INVESTIMENTOS = R$ 12.830.000,00

C

A

B

MOBILIZAÇÕES (Referem-se ao capital aplicado em obras e equipamentos que servirão de modo permanente à exploração 
industrial)
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Por sua vez, a Tabela 2.3.3b abaixo ilustra o dimensionamento da mão-de-obra para a 
implantação do projeto, diretamente atrelada ao investimento retro mencionado. 
Também aqui procurou-se separar técnicos e funcionários de acordo com cada etapa ou 
especialidade, detalhando assim o número de profissionais por função. Vejamos então: 
 

 Obra de Terraplenagem  Geral    = 10 funcionários 

 Obra Civil de Fundações, Bases e Prédios  = 19 funcionários 

 Obra de Instalação Mecânica e Estrutural  = 20 funcionários 

 Obra Instalação Elétrica (Média Tensão 13,8kV) = 7 funcionários 
 Obra Instalação Elétrica (Média Tensão 13,8kV) = 8 funcionários 
 Obra de Implantação da Automação Geral  = 4 funcionários 
 Engenharia de Planejamento e Controle Jundu = 5 funcionários 
 Licenciamento Ambiental e Autorizações  = 5 funcionários 

 

Os funcionários acima representam os colaboradores diretos e totalizam 78 técnicos. Os 
colaboradores indiretos perfazem 32, resultando em 110 colaboradores durante a fase 
de implantação. 
 
A referida tabela traz, ainda, os colaboradores ou técnicos diretos e indiretos para a 
fase de operação, os quais serão em número de 13 trabalhadores. 
 
 

Quadro 2.3.3b – Mão-de-obra prevista para a instalação/operação do Empreendimento 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
PERÍODO 

TRABALHO/ MÊS 

Obra de Terraplenagem Geral 

Engenheiro civil responsável  1 1 

Encarregado obra de Terraplenagem 1 2 

Operador Motoniveladora 1 2 

Motorista de Caminhão Basculante 3 2 

Operador Escavadeira de Esteira 1 2 

Motorista de Caminhão Pipa 1 2 

Técnico de Laboratório 1 2 

Operador de Rolo Compactador 1 2 

  10   

Obra Civil de Fundações, Bases e Prédios 

Operadores sondagem SPT área 3 0,5 

Engenheiro civil responsável  1 3 

Encarregado obra civil geral 1 4 

Pedreiro Oficial 2 4 

Pedreiro meio Oficial 2 4 

Ajudante de Pedreiro 4 4 

Pintor  1 2 

Motorista caminhão Concreto Usinado 2 0,5 

Operador perfuratriz/ estacas fundações 3 0,5 

  19   
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Obra Instalação Mecânica e Estrutural 

Engenheiro Mecânico Responsável 1 3 

Técnico de Segurança do Trabalho 1 5 

Encarregado Obra Mecânica 1 5 

Mecânico Montador Oficial  5 5 

Mecânico Montador Meio Oficial  3 5 

Soldador Oficial 3 5 

Operador equipamento de Guindar 1 5 

Ajudante de Mecânico 4 5 

Operador de Guindaste (terceiro) 1 2 

  20   

Obra Instalação Elétrica (Média Tensão 13,8kV) 

Engenheiro Elétrico Responsável 1 1 

Encarregado de instalação elétrica MT 1 1,5 

Eletricista MT oficial 2 1,5 

Ajudante  Eletricista MT 2 1,5 

Operador equipamento de guindar 1 1 

  7   

Obra de Instalação Elétrica (Baixa Tensão 440V) 

Engenheiro Elétrico Responsável 1 1 

Encarregado de instalação elétrica BT 1 2 

Eletricista BT oficial 3 2 

Ajudante  Eletricista BT 2 2 

Operador equipamento de guindar 1 0,5 

  8   

Obra de Implantação da Automação Geral 

Engenheiro Automação Responsável 1 1 

Programador Sistema Malha Controle rede I/O 1 2 

Integrador Sistema Supervisório e PLC 1 2 

Integrador Elétrica e PLC 1 2 

  4   

Engenharia de Planejamento e Controle Jundu 

Gerente de Projeto 1 8 

Engenharia de Processo 1 3 

Engenharia de Projeto 1 5 

Engenharia Coordenação de Campo 1 6 

Técnico de Segurança do Trabalho (terceiro) 1 6 

  5   

Licenciamento Ambiental e Autorizações 

Gerente de EHS 1 1 

Engenharia de Segurança do Trabalho 1 2 

Analista de Meio Ambiente (Jundu) 1 3 

Analista de Meio Ambiente Local 1 5 

Advogado Local 1 5 

  5   
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Colaboradores Diretos durante a implantação 78   

Colaboradores Indiretos durante a implantação 32 6 

TOTAL 110   

COLABORADORES DIRETOS APÓS IMPLANTAÇÃO 10 Fase de  
OPERAÇÃO COLABORADORES INDIRETOS APÓS IMPLANTAÇÃO 3 

TOTAL 13   

 
 
2.4 – RESERVAS APROVADAS 
 
As reservas aprovadas pelo DNPM-MME, integrantes dos Relatórios Finais de Pesquisa, são 
apresentadas no Quadro 2.4a individualizadas por processo minerário e tipo de reserva – 

medida, indicada e inferida. 
 
O encaminhamento metodológico utilizado nos cálculos bem como os resultados obtidos 
são descritos na sequência. 
 
2.4.1 – METODOLOGIA 
 
A pesquisa realizada na Fase 1 (1999-2000), abrangendo três áreas no Bloco Boiada e 
três no Bloco Capão das Almas, adotou para o cálculo das reservas, o Método dos 
Polígonos, onde a área (m²) de cada polígono é calculada diferentemente para cada 
categoria de reserva. 
 
Na Fase 2 (2014), quando da realização da pesquisa na área do processo 826.612/2012 
(Bloco Boiada), em função da ocorrência uniforme dos arenitos em toda a extensão da 
poligonal, adotou-se uma área de cubagem que guardasse as distâncias de 200 metros do 
leito do Rio Tibagi e 100 metros da margem da BR-376.  

 
Devido as características das ocorrências areníticas, quais sejam, sustentação do relevo, 
grande distribuição e continuidade lateral (Mapa III), optou-se por duas alternativas para 
a quantificação do minério existente. A primeira foi o cálculo do volume das reservas 
Medida e Indicada através do software SURFER, a segunda, que foi de fato utilizada por 
ser mais adequada, foi o cálculo das reservas pelo método composto dos Perfis e das 
Seções Paralelas. 
 
Pelo que foi observado durante as etapas anteriores com relação à espessura do pacote 
de arenito, foram adotados com segurança os valores de 10 metros de profundidade para 
a Reserva Medida, e de 15 metros para a Reserva Indicada. 
 
2.4.1.1 – Método dos Polígonos 
 
Para a Reserva Medida a área de influencia de cada furo foi definida pela ½ distância 
média entre furos contíguos. Para Reserva Indicada, apesar da distância média entre 
furos ser superior a 400 m, a área de influencia foi definida como sendo de 150 m. Para 
a Reserva Inferida foi considerada a área não abrangida pelas outras categorias de 
reservas, dentro da poligonal de pesquisa. 
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Neste método o volume de minério é dado pela multiplicação da área do polígono pela 
profundidade interceptada na sondagem, sendo a reserva total obtida da soma das 
reservas de todos os polígonos considerados.  
 
2.4.1.2 - Volume Calculado Pelo SURFER 
 
O Surfer é um programa que interpola dados altimétricos, então áreas que não sejam 
quadradas ou retangulares, como é o presente caso, necessitam de um tratamento 
especial. Primeiramente foi gerada uma superfície total, ultrapassando os limites da 
poligonal, e foi calculado o volume desta superfície. Depois foram calculados os volumes 
apenas das interseções entre esta e a poligonal de cubagem. Estes valores foram 
subtraídos da área total, sendo assim possível calcular um volume restrito à área 
desejada.  
 
Para o cálculo dos volumes através do Surfer, foram geradas três superfícies, utilizando-
se os dados topográficos de coordenadas e cotas da poligonal de cubagem, retirados da 
base cartográfica. A primeira superfície corresponde ao relevo atual, a segunda 

representa o relevo a 10 metros de profundidade, e a terceira, a 25 metros. Através de 
três métodos disponíveis no programa, Simpson’s 3/8, Simpson’s e Trapezoidal, foram 
calculados a área e o volume entre o relevo atual e as duas outras superfícies, optando-
se pelo menor resultado. Desta maneira, a espessura de 10 metros forneceu os valores 
para a Reserva Medida, e a Reserva Indicada foi obtida subtraindo-se a anterior pelos 
valores gerados com a espessura de 25 metros. 
 
2.4.1.3 - Método dos Perfis e das Seções Paralelas 
 
Para este método, foram confeccionados sete (7) perfis de direção N-S ao longo da 
poligonal de cubagem, espaçados entre si em 100 metros. A existência de uma base 
cartográfica com curvas equidistantes de 1 m foi essencial para os cálculos de área e 
volume através destes perfis. 
 
a) Método dos Perfis 

 
No Método dos Perfis, o volume é dado pela expressão: 

 
    V (m3)  = Sn  x L1/2(n1-n2) 
                                       V (t)   =  V (m3) x d 
onde: 
 
Sn  = área (m2) do minério no perfil considerado; 
L1/2(n1-n2) = semi-distância (m) entre os perfis próximos contíguos 
d  = densidade do minério (1,8 g/cm³)        
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b) Método das Seções Paralelas 
 
No Método das Seções Paralelas, a poligonal foi dividida em “seções” delimitadas por 
dois perfis também paralelos entre si, sendo este método bastante útil na avaliação de 
corpos bem definidos e de espessura relativamente grande. 
 
A obtenção do volume em cada seção é dada pela seguinte expressão: 
 

V (m3) = Sn + Sn+1  x L  
                      2 

V (t)  = V (m3) x d 
onde: 
Sn e Sn+1 = áreas (m2) do minério nos perfis limítrofes de cada seção; 
L  = distância (m) entre os perfis considerados 
d  = densidade do minério (1,8 g/cm³) 
 
Em geral, a diferença entre o Método dos Perfis e o Método das Seções Paralelas é que 

este leva em conta a proporcionalidade entre os blocos, o que acaba por mitigar 
eventuais distorções em situação com grandes diferenças de área planar. 
 
2.4.2 – RESERVAS OBTIDAS 
 
As reservas assim obtidas e aprovadas pelo DNPM-MME totalizaram 73.710.421,00 
toneladas areia quartzosa (Quadro 2.4a), distribuídas da seguinte maneira: 
 

a) Bloco Capão das Almas 

 Reserva Medida = 14.810.217 t 
 Reserva Indicada = 13.559.291 t 
 Reserva Inferida = 2.319.580 t 

 
b) Bloco Boiada 

 Reserva Medida = 22.683.583 t 
 Reserva Indicada = 18.312.074 t 
 Reserva Inferida = 2.025.676 t 

 
Quadro 2.4a – Reservas Totais (Medida+Indicada+Inferida) aprovadas pelo DNPM-MME 
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2.5 – ESCALA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
 
O volume de produção previsto é de 350.000 t/ano de areia quartzosa, para 
atendimento de um Float, trabalhando-se 200 h/mês. Já o volume total a ser lavrado 
segue abaixo discriminado. 
 

a) Volume Anual de Lavra 

 

 Minério 

 
350.000 t ou 194.500 m³, considerando d=1,8 g/cm³ 
12.000 m² - área anual de lavra 
 

 Estéril 
 
75.520 t ou 47.200 m³, considerando d=1,6 g/cm³ 
12.000 m² - área anual de lavra 

 

 Totais 
 
425.520 t ou 241.700 m³, de minério+estéril/ano, ou 
20.141 m³/mês 

 
b) Produção Anual  

 

 Areia Quartzosa 

 

Fração > 30   = 62.650 t 

Fração < 30 > 200  = 254.450 t 

Fração < 200  = 32.900 t 

Total    = 350.000 t 
 

 Estéril (solo+silte/argila) 
 
75.520 t ou 47.200 m³ 

 
TOTAL GERAL = 425.520 toneladas ou 241.700 m³/ano 

 

Considerando que toda a produção seja comercializada e tendo em vista os preços 

médios praticados pela Mineração Jundu, teríamos os seguintes indicadores econômicos 

para o empreendimento: 

 

 Preço Bruto Médio de Venda = R$. 55,00/t (valor composto pelos vários tipos de 
minério) 

 Custo Médio de Produção = R$. 26,01 
 Preço Líquido Final  = R$. 28,99/t 
 Faturamento BRUTO Anual =  R$. 19.250.000,00 ou  R$. 1.604.166,66/mês 
 Faturamento LÍQUIDO Anual = R$. 10.146.500,00 ou R$. 845,541,66/mês 
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A previsão de arrecadação com tributos e impostos (municipal+estadual+federal) é de 
R$. 2.600.000,00, e, a arrecadação com a CFEM (Compensação Financiera pela 
Exploração de Recursos Mineral) é estimada em R$. 203.000,00, lembrando que a 
distribuição dos recursos da CFEM é 12% para a União, 23% para o Estado e 65% para o 
município produtor. 
 
 
2.6 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
O cronograma de desembolso financeiro está discriminado no Quadro 2.6a, com 
previsão de cerca de 1 ano para a implantação completa do empreendimento, estando o 
comissionamento e o teste de performance previstos para serem realizados no primeiro 
mês do segundo ano. 
 
 
2.7 – SÍNTESE DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
 

Os trabalhos geológico-prospectivos desenvolvidos ao longo das Fases 1 e 2, objetivando 
a identificação de areias quartzosas a partir do arenito da Formação Furnas, utilizaram 
metodologia usual e compatível com o tipo de jazimento, muitoembora tenham sido 
bastante intensos. 
 
A partir do levantamento pioneiro na década de 1990, realizado pelo geólogo Noedir 
Nava da Mineração Jundu, através de reconhecimento de campo com foco na Formação 
Furnas e Grupo Itararé, as pesquisas evoluíram até se bloquear os alvos objeto deste EIA, 
os quais foram detalhados sobretudo através de sondagens e análises físico-químicas, 
gerando a jazida em tela. 
 
No Mapa II (Mapa de Trabalhos Realizados) podem ser visualizados grande parte dos 
trabalhos, não  só aqueles realizados para os Relatórios Finais de Pesquisa, mas também 
os estudos e levantamentos levados a efeito para subsídio à elaboração deste EIA. 
 
2.7.1 – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E MATERIAL DE APOIO 
 

Etapa destinada à consulta da bibliografia existente e disponível sobre o tema e a 
área/região, envolvendo os textos referentes às características dos arenitos da 
Formação Furnas, assim como informações referentes às condições socioeconômicas e 
fisiográficas. Os mapas geológicos disponíveis e mapas topográficos em escala 
compatível com a escala de apresentação adequada também serviram de apoio, assim 
como os produtos de imageamento. 
 
No que se refere aos produtos cartográficos, foram utilizados os mapas, fotos aéreas e 
imagens abaixo listados: 
 

 Folha Topográfica SG.22-X-C-III-1 (Passo dos Pupo) – escala 1:50.000; DSG, 2005; 

 Folha Topográfica SG.22-X-C-III-3 (Quero-Quero) – escala 1:50.000; IBGE, 1990; 

  Folhas Geológicas de Itaiacoca (XXIV-1) e Quero-Quero (XXIV-5) – escala 1:50.000;       
Comissão da Carta Geológica do Paraná, 1967 e 1966, respectivamente; 

 Fotos Aéreas 50.116 a 50.120, escala 1:25.000; ITC-PR; 1980; 

 Imagem de satélite – Google Earth. 
 



 

 

 

Quadro 2.6a – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 ANO 1 ANO 2 

ATIVIDADE Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 1 

LAVRA  

Aquisição de Máquinas e Equipamentos              

Preparação: limpeza, acessos, etc (1)              

Desenvolvimento (1)              

Operação (2)              

USINA DE BENEFICIAMENTO (1,2)              

Execução de Projeto Executivo              

Execução de Obras de Terraplenagem              

Execução das Obras Civis de 
Fundações 

             

Execução das Obras de Construção 
das Edificações 

             

Execução das Obras de Montagens 
Mecânicas 

             

Execução das Obras de Montagens 
Elétricas 

             

Execução de Comissionamento e 
Testes de Performance 

             

FLUXO DE CAIXA DE DESEMBOLSO 
FINANCEIRO (X R$ 1.000) 

R$ 
200 

R$ 
600 

R$ 
200 

R$ 
600 

R$ 
1.000 

R$ 
1.400 

R$ 
3.300 

R$ 
2.100 

R$ 
800 

R$ 
1.630 

R$ 
500 

R$ 
300 

R$ 
200 

T O T A L R$. 12.830.000,00 
(1), (2) Após emissão das licenças de Instalação e Operação, respectivamente 
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2.7.2 – BASE CARTOGRÁFICA 
 
Para a pesquisa realizada na Fase 1 a proponente contratou a confecção de base 
cartográfica  junto à empresa SENAGRO (atual SENOGRAFIA), através de restituição 
aerofotogramétrica e apoio terrestre para determinação de coordenadas e altitudes de 
pontos identificáveis nas fotos aéreas, por meio de GPS geodésico, possibilitando a 
amarração ao Sistema de Alta Precisão do Estado (SEMA). Foram gerados, então, dois 
mapas planialtimétricos digitais na escala de 1:2.500, com curvas de nível equidistantes 
de      1 metro, sendo um cobringo as  três (3) áreas do Bloco Capão das Almas e outro 
abrangendo as áreas do Bloco Boiada. 
 
Já para os levantamentos e estudos realizados para este Estudo de Impacto Ambiental-
EIA foi confeccionado novo mapa planialtimétrico só que cobrindo não só as áreas de 
ambos os blocos mas também toda a região situada entre eles (Mapa II), através de 
restituição aerofotogramétrica e apoio de cartas existentes. Neste mapa, também 
digital, as curvas de nível exibem equistância de 2 metros, servindo de base para a 
apresentação de todos os mapas temáticos, em várias escalas, e para a confecção de 

perfis/seções, modelos digitais de terreno, hipsometria, dentre outros. 
 
2.7.3 – FOTOINTERPRETAÇÃO E MAPEAMENTO GEOLÓGICO 
 
Com as aerofotos 1:25.000, foi realizada a fotointerpretação geológica, objetivando a 
confecção de uma fotolitologia preliminar, que delimitou as principais unidades 
litológicas, bem como as feições estruturais da área e entorno. Estre trabalho foi 
atualizado sempre que se obtiveram novas informações em etapas de campo. 
 
Não foram observadas variações geológicas importantes, ou incompatíveis com folhas 
geológicas disponíveis e consultadas (escala 1:50.000). Portanto, o mapa geológico 
(Mapa III) foi elaborado sobe a fotointerpretação realizada, acrescido das observações 
de campo durante o mapeamento geológico, e pelas sondagens rotativas. 
 
2.7.4 – SONDAGENS E AMOSTRAGEM 
 
Em fases de campo preliminares, foi constatada a continuidade horizontal do arenito 

Furnas no local do empreendimento, seu perfil vertical, a ausência de variações 
geológicas que possam afetar o pacote arenoso e a pequena espessura de solo existente. 
Essas feições levaram à realização de 11 (onze) furos de sondagem mista (trado, rotativa 
com tricone, basicamente) no bloco de áreas da Fazenda Boiada e 10 (dez) furos no 
bloco de áreas da Fazenda Capão das Almas (Mapa II, Prancha 2.7.4A, B). A cada furo, 
o arenito interceptado foi amostrado de metro em metro, sendo as amostras 
devidamente embaladas e identificadas para análises e ensaios posteriores. 
 
Na poligonal de pesquisa vinculada ao processo DNPM nº 826.612/2012, na Fazenda 
Boiada, foram realizados também 10 (dez) furos de sondagem a trado helicoidal 4”, 
distribuídos de maneira representativa e denominados de ST-01J a ST-10J. Cada 
intervalo dos furos foi descrito e também amostrado, o material recolhido foi embalado 
individualmente. Entretanto, devido à pouca profundidade da sondagem, somente a 
amostra ST-06J foi enviada para análise (Prancha 2.7.4C, D, E). 
 
Adicionalmente, na mesma poligonal, foram escavados três canais à beira da rodovia BR-
376, denominados CN-01, CN-02 e CN-03, com profundidades de, respectivamente, 10,5 
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m, 3 m e 3 m. A amostragem nos canais foi realizada a cada 1 m, do topo para a base 
(Prancha 2.7.5G e 4.1.3.2bF e G). As campanhas de sondagem e a amostragem do 
material arenoso estão ilustradas nas Pranchas 2.7.4 e 2.7.5, e a descrição dos furos a 
trado pode ser encontrada no Anexo 2.7.4-I. 
 
O alvo do Bloco Boiada foi objeto de detalhamento geológico em 2014, através de uma 
campanha de sondagem rotativa que contou com treze (13) furos identificados como SR-
01 a SR-13 (Anexo 2.7.4-II). Estas sondagens tiveram por objetivo fornecer um melhor 
conhecimento do minério na porção SE do bloco com vistas à abertura da lavra neste 
local, como foi decidido (Mapa I). 
 
2.7.5 – ANÁLISES QUÍMICAS E ENSAIOS FÍSICO-TECNOLÓGICOS 
 
As amostras coletadas na campanha de sondagem rotativa, representando cada metro de 
perfuração, foram tratadas no laboratório da Mineração Jundu para determinação de 
seus parâmetros físicos e químicos (Tabelas 02A a 02E). 
 

As amostras foram lavadas com água e dispersante de argila em peneira nº 325 ASTM 
(0,045mm) para eliminação da fração passante. A fração retida foi seca em estufa, 
homogeneizada e quarteada para determinação de sua distribuição granulométrica. 
Como a fração fina do arenito é perdida no processo de sondagem, algumas amostras 
coletadas em afloramentos nas áreas e a descrição dos canais auxiliaram na 
determinação do valor médio desta fração, dado que foi adotado para todas as amostras 
de sondagem da área e incorporado aos resultados devidamente corrigidos de cada 
metro de sondagem. 
 
Outra porção das amostras lavada e seca foi cortada nas peneiras nº 30 ASTM (0,6mm) e 
nº 200 ASTM (0,075mm). A fração < 30 e > 200, mais utilizada na indústria, foi submetida 
a análises químicas (Tabela 02B, 2E) para dosagem dos teores de Fe2O3 e Al2O3 e à 
separação magnética, para que fosse verificada a possibilidade de produção de areias 
para as indústrias de vidro, cerâmica e química. A porção restante de cada amostra foi 
arquivada, e as amostradas desferrizadas foram novamente analisadas. Os laudos 
laboratoriais das análises químicas e físicas podem ser encontrados no Anexo 2.7.5-II. 
 

O Quadro 2.7.5a sintetiza o quantitativo da campanha de sondagem e dos ensaios 
físicos, destacando-se a execução de 34 sondagens rotativas com 471,9 metros 
perfurados e 1.288 análises físico-químicas, sendo 874 análises químicas e 414 ensaios 
granulométricos. 
 

Quadro 2.7.5a – Síntese dos trabalhos prospectivos e Ensaios Físico-Quimicos 
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PRANCHA 2.7.4 – Aspectos e detalhes dos trabalhos prospectivos realizados: sondagem rotativa (A,B - Fase 1); 
sondagens a trado na pesquisa da área 826612/2012 (C,D); perfil e tradagem para o mapeamento pedológico (E,F) e 

sondagem rotativa para detalhamento do Bloco Boiada (G,H - Fase 2) 
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PRANCHA 2.7.5 – Aspectos das amostragens e ensaios: coleta de solos para análise (A,B); poços e ensaios de 
percolação para determinar o Coeficiente de Infiltração (C,D); coleta de água superficial e medida de pH 

(E,F)amostragem em canal de arenitos junto à BR-376 e amostras de polpa na sondagem rotativa (G,H - Fase 2) 
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3. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO 

 
 
3.1 - MEIO FÍSICO 
 
De início convém destacar a localização geográfica da área do empreendimento e suas 
características em termos de uso e ocupação do solo. Trata-se de zona rural e os sítios 
previstos para a implantação dos trabalhos mineiros se prestam, atualmente, para fins 
agropecuários, com rotatividade de culturas de soja e criação de gado de corte. O Bloco 
Boiada, por sua vez, tem como limite oeste a rodovia federal BR-376, que faz a ligação 
ao entroncamento logístico de Ponta Grossa; ao mesmo tempo em que facilitará o 
acesso e o escoamento dos produtos, também amenizará em muito o impacto sobre a via 
municipal que acessa as fazendas Boiada e Capão das Almas. 
 
Os impactos oriundos da instalação e operação do empreendimento são típicos da 

atividade e deverão afetar, direta e indiretamente, o ecossistema local e, no que refere 
ao meio físico, dependerá do fator ambiental impactado, em grau, intensidade e 
abrangência distintos. Assim, deverão ser influenciados os fatores solo/subsolo, através 
da perda da camada fértil, processos erosivos, descaracterização paisagística; recursos 
hídricos, tanto superficiais como subterrâneos, em que pese a não utilização de água 
subterrânea para fins de abastecimento na região; clima/ar, envolvendo poluição 
sonora, dispersão de poeira pelo vento predominante e etc. 
 
Portanto, as áreas de influências do empreendimento são descritas a seguir e acham-se 
ilustradas no mapa da Figura 3.1a. 
 
A área diretamente afetada (ADA) é aquela onde se dará toda a atividade de lavra e 
beneficiamento, abrangendo: 
 

 Limites da reserva medida e área de instalação/operação da planta de 

beneficiamento; 
 

 Zona tampão de 5 metros dos acessos existentes e planejados, e 
 

 Zona tampão de 10 metros dos limites do depósito de estéril (solo 
agrícola+argilas). 
 

Como área de influência direta (AID) foram definidos os locais que de alguma forma 
sofrerão influência direta da atividade, seja pela proximidade dos trabalhos de lavra e 
beneficiamento, seja pela circulação de máquinas, equipamentos e pessoal entre os 

blocos Boiada e Capão das Almas. Ela envolve a ADA e é estabelecida pelo limite das 
poligonais dos direitos minerários (DNPM) e por um tampão de 50 metros a partir do 
limite da ADA. 
 
Por sua vez a área de influência indireta (AII), que em diversos graus e magnitude 
poderá ser afetada indiretamente pela operação do empreendimento, foi delimitada 
como a área que coincide com a Bacia do Altíssimo  Rio Tibagi, desde suas cabeceiras 
até a foz do Rio do Salto (Figura 4.1.3.1a). Neste caso indiretamente podem sofrer 
influência as rodovias e estradas por onde se escoará o produto, assim como o 
recebimento de insumos, além do próprio Rio Tibagi, embora remotamente, visto não 
haver explotação no leito do mesmo e as medidas ambientais a serem adotadas. 
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Figura 3.1a - Definição das áreas de influência para o Meio Físico

ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

 Tibaji

Rio

R io
Sumaca

Arroio

Água

Rincãos

Pedras

La
je

ad
o

Cam
bij

u

Arroio Cambiju

do

Salto

do

Farrapo

Rio

do
M

on
tu

re
iro

R
io

R
in

cã
o

de
Ba

ixo

ou do
Tição

da

S anta

dos

Rio

das

R io

do
Pa

rq
ue

ja
do

r

G uab iroba

ou

Tibajizinho

A
rro

io

376

A
rro

io
d a

In
ve

rn
ad

a

Arro
io

Ri
o

 Tibaji

 R
io

376

610.000 618.000

7.
21

0.
00

0
7.

20
2.

00
0

Articulação/Situação na AII

da In
ve

rn
ad

a

376

Áreas alagadas

Curvas de nível990

Tibagi

Rio

Tibagi

Rio Ti
ba

gi

Ri
o

Área de preservação
(gruta e abismo)

PÁT IO DE ESTOCAGEM

E S C R I TÓRIOAMOST RAGEM

B AL AN Ç A

ENL ONAMENT O
BENEFICIAMENTO



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  63 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

3.2 - MEIO BIOLÓGICO 
 
De posse de material cartográfico de referência, alusivo à área prevista ao presente 
empreendimento, procedeu-se à definição e delimitação dos limites e da abrangência 
geográfica, de acordo com os variados graus de estimativa de impactação ambiental. 
 
A noção geral, nesse sentido, baseia-se na área que será diretamente afetada por 
ocasião do empreendimento (ADA: Área Diretamente Afetada), a qual está inserida em  
outra área, para a qual os efeitos impactantes ocorrerão diretamente em decorrência 
dele (AID: Área de Influência Direta) e, por fim, uma área de entorno cujas 
consequências ocorrerão em menor escala e serão indiretamente sentidas (AII: Área de 
Influência Indireta). Ambos esses elementos estão, por sua vez, inseridos em um 
perímetro maior, denominado macrorregião (MR). 
 
A Área Diretamente Afetada (ADA), para fins desta análise biótica, corresponde ao 
perímetro onde ocorrerá intervenção direta à paisagem anteriormente disponível. 
Coincide, desta forma, com os locais onde se inserem todas as ações previstas para a 

instalação e operação do empreendimento, ou seja, os polígonos totais do DNPM, além 
do espaço destinado à usina e área de beneficiamento.  
 
O sistema adotado para a abordagem cartográfica, visando a definição dessas áreas, é o 
latlong, ou seja, sobreposição de malha cartográfica em desenho geográfico-base, com 
base nos critérios propostos por Straube & Urben-filho (2001).  
 
Sob esse contexto, a ADA é marginada pela quadrícula formada pelo intervalo entre as 
latitudes de 25°15’ e 25°30’S e as longitudes de 49°45’ e 50°00’W e que é aqui 
denominada Área de Influência Direta (AID) e que coincide com locais utilizados 
complementarmente pelo empreendimento, embora sem necessidade de intervenção 
direta, notadamente o sistema viário que se conecta com a rodovia BR-376. Já a Área de 
Influência Indireta (AII) corresponde a todas as quadrículas latlong adjacentes à AID, 
pelo perímetro formado pelas coordenadas de 25°00’ e 25°45’S e 49°30’ a 50°15’W 
(Figura 3.2a).  
 
A Macrorregião (MR), por sua vez, é definida por aspectos mais generalistas, embora sua 

delimitação seja possível com uso dos mesmos critérios cartográficos. Para a presente 
análise, seu reconhecimento obedece os seguintes critérios de similaridade com a ADA: 
1. região natural (Segundo Planalto Paranaense); 2. intervalo altitudinal (800 < A < 1200 
m s.n.m.); 3. vegetação original e atual componente (floresta ombrófila mista montana 
e alto montata, estepe gramíneo-lenhosa, savana arborizada e gramíneo-lenhosa, além 
de sistemas agropastoris, sinantrópicos e periantrópicos). 
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Figura 3.2a - Definição, para a análise biótica, da macrorregião (MR), áreas de influências direta e 

indireta (AID e AII) e a localização da área diretamente afetada (ADA: polígonos DNPM nas fazendas Capão 
das Almas e Boiadas). 
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3.3 - MEIO SOCIOECONÔMICO 
 

3.3.1 – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 
 
A área diretamente afetada será considerada como aquela ocupada especificamente 
pelo empreendimento, conforme figura a seguir. 
 

 
Figura 3.3a – Localização dos dois pontos de extração. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 02 jun. 2010. 

 
3.3.2 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 
 
A área de influência direta será considerada a partir da região sujeita a maiores 
impactos de ordem direta em função da instalação e operação do empreendimento. A 

região em que está prevista a instalação do empreendimento constitui área tipicamente 
rural, segmentada pela passagem da rodovia BR-376. A proximidade a esta rodovia 
facilita a articulação com o modal rodoviário, além de reduzir impactos sobre a rodovia 
municipal que dá acesso à parte ocupada da Fazenda Capão das Almas.  
 
Neste sentido, a priorização do beneficiamento junto à rodovia constitui fator 
importante na redução de impactos. Entretanto, como também está prevista a utilização 
da Fazenda Capão das Almas, o fluxo de veículos, principalmente de grande porte, 
aumentará sensivelmente, havendo impactos relevantes na mobilidade local.  
 
Em função disto, a AID deverá abranger não somente o entorno imediato do 
empreendimento, mas também as vias de acesso e as comunidades que poderão ser 
afetadas pelo comprometimento da mobilidade de seus moradores, como pode ser 
observado na figura a seguir. Há também a perspectiva de ampliação da demanda por 
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alguns serviços sociais que poderão impactar as comunidades mais próximas. Neste 
sentido, será considerado um raio de 10 quilômetros no entorno do empreendimento, 
destacando as comunidades de Cercado, Jacuí, Fazenda das Almas e Colônia Quero-
Quero. 
 

 
Figura 3.3b – Área de Influência direta ampliada do empreendimento. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 01 set. 2012; e PESQUISA DE CAMPO, 2013. 

 
3.3.3 - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 
 

A área de influência indireta será considerada como aquela sujeita aos impactos de 
ordem indireta em função da instalação e operação do empreendimento. Nesse sentido, 
os dois municípios em que estará instalado o empreendimento serão o ponto de partida. 
 
Entretanto, cabe observar que a área de influência indireta se estenderá a outros 
municípios para onde poderá ser destinada a produção resultante do empreendimento, 
assim como as vias utilizadas para o seu transporte. Neste sentido, há que destacar o 
município de Campo Largo, que já se configura atualmente como produtor e consumidor 
de areia industrial, em função da presença das indústrias cerâmicas e cimenteira, 
respectivamente.  
 
A proximidade de potenciais consumidores leva a que se priorize a região do entorno do 
empreendimento em função dos custos de transporte do produto. Entretanto, há outras 
possibilidades que permitem estender a área de influência principalmente em função da 
presença de potenciais consumidores, como São Paulo e Santa Catarina. A proximidade 
da Região Metropolitana de Curitiba também aponta a existência de um amplo mercado 
consumidor, principalmente no caso de areia para construção civil. São assim muitas as 

possibilidades de consumo do produto final, o que poderá levar a se configurar uma área 
de influência de dimensão extensa. Essas diversas possibilidades serão configuradas à 
medida que se inicie a operação do empreendimento e que estejam estabelecidas as 
estratégias de comercialização da empresa.  
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Figura 3.3c – Área de influência indireta do empreendimento. 

Fonte: ITCG, Produtos Cartográficos, 2011. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIAS 

 
4.1 - MEIO FÍSICO 

 
4.1.1 - CLIMATOLOGIA 

 
4.1.1.1 - Macrocaracterização Climática 
 
A localização geográfica e a extensão territorial do Brasil fazem com que o país receba a 
influência de praticamente todas as massas de ar que caracterizam as condições 
climáticas do continente sul-americano. A interação entre o continente e os oceanos 
Atlântico e Pacífico; a amplitude latitudinal - da região ártica à região equatorial - mais 
condicionantes topográficas em escalas variáveis, são fatores geográficos fortes na 
definição climática local e regional. Estes fatores geográficos são considerados fatores 
estáticos. Entretanto, a dinâmica atmosférica, que inclui fenômenos como as massas de 

ar, anticiclones, frentes, ciclones e instabilidades tropicais móveis no tempo e no 
espaço, é que explicam melhor as condições climáticas de cada região ou localidade. 
Estes são fatores dinâmicos.   
 
Como fatores dinâmicos, as principais massas de ar do sistema climático continental sul-
americano, e que atingem o Brasil, são: 
 
- Massas Equatoriais, com origem na região equatorial tanto em terra quanto no oceano 
Atlântico, e que incidem diretamente sobre as regiões norte, nordeste, centro-oeste e 
sudeste do Brasil; 
 
- Massas Tropicais, com origem em área aquecida e úmida do Atlântico Sul e na área 
continental quente e árida do Chaco, a leste dos Andes. Esta área coincide 
aproximadamente com as latitudes da Região Sul do Brasil; 
 
- Massas Polares são formadas na superfície gelada do continente antártico e na região 
sub-antártica dos icebergs levados por correntes marítimas. Com ventos de SW e W, 
estas massas adentram o continente sul-americano levando instabilidade e baixas 

temperaturas diretamente à Região Sul do Brasil. 
 
4.1.1.2 - Caracterização Climática Regional e Local 
 

a) Caracterização climática regional – Região Sul 
 
Nimer (1989) considera que há certa homogeneidade e unidade no clima da Região Sul, 
se comparado às demais regiões brasileiras. A homogeneidade seria quanto à 
pluviometria e ritmo estacional de seu regime. A unidade refere-se ao domínio exclusivo 
e quase absoluto do clima mesotérmico do tipo temperado (p.195). 
 
- Fatores estáticos que influenciam o clima regional e local na Região Sul 
 
Alguns dos fatores estáticos que influenciam no clima da Região Sul são a localização 
geográfica e o relevo.  
 
Geograficamente a região Sul ocupa latitudes médias em faixa relativamente próxima ao 

litoral. Sendo o sol a principal fonte de calor, as latitudes indicam o grau de radiação 
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direta solar a que a superfície terrestre está exposta, resultando em calorias absorvidas 
pelos níveis inferiores da atmosfera. Na região Sul brasileira o ângulo de incidência dos 
raios solares, mesmo no verão, são indiretos, ou mais oblíquos, resultando em menor 
intensidade de radiação solar na superfície terrestre do que na região intertropical. 
 

Por outro lado a localização próxima ao Oceano – maritimidade da região – torna 
disponível grande fonte de umidade que, sob a radiação solar, cria condições para o 
processo de evaporação, condensação ou formação de nuvens que atingem o sul do país.  
 

Quanto ao relevo da Região Sul e a participação deste no clima, cabe destacar a planície 
costeira de largura variável, retilínea no RS e recortada em SC e PR, e as superfícies 

elevadas no interior, suportadas por terreno cristalino, sedimentar ou de lavas 
basálticas, nesta ordem, em direção ao Oeste, notadamente no Estado do Paraná. Este 
conjunto de terrenos elevados compõe o chamado Planalto Meridional, a 
aproximadamente 900 metros de altitude; acima deste patamar as maiores altitudes 
correspondem às cuestas ou serras interfluviais, que podem chegar a 1200 metros no 
Segundo Planalto Paranaense e 1800 metros em São Joaquim, SC (Nimer, 1989).  
 

Outro tipo de relevo que pode influenciar os aspectos climáticos em escala regional ou 
local são as bacias ou vales hidrográficos que podem se constituir em corredores 
favoráveis ao fluxo de correntes de ar, possibilitando, às vezes, a ocorrência de sistemas 
microclimáticos. 
 

- Fatores dinâmicos que influenciam o clima regional e local na Região Sul 
 

A dinâmica atmosférica é o fator genético das condições climáticas de uma área ou 
região; sua interação com os fatores estáticos locais caracteriza o clima mais 

pontualmente.  
 

Um dos principais fatores genéticos da movimentação climática da Região Sul são os 
centros de alta pressão subtropical, cujo principal representante é o anticiclone semi-
fixo do Atlântico Sul. Deste saem os ventos de SE e NE que sopram durante todo o ano 
nas regiões tropicais e temperadas do país, alcançando parte do interior. 
 

O anti-ciclone semi-fixo do Atlântico Sul constitui a massa de ar tropical marítima 
(massa Tropical Atlântica – mTA), com mobilidade sazonal – altas latitudes no inverno e 
mais baixas latitudes no verão. Caracteriza-se por temperaturas geralmente elevadas, 
produzidas pela intensa radiação solar e telúrica das latitudes tropicais, e pela forte 
umidade específica gerada por evaporação marítima. Sob sua influência o tempo adquire 
certa estabilidade e homogeneidade, constituindo o popular tempo ensolarado.  
 

O anticiclone polar, vindo da superfície gelada da região polar antártica, origina as 
massas de ar polar. Da mobilidade destas massas, que invadem periodicamente o 
continente sul-americano, surgem os ventos de W a SW nas altas latitudes, mas que 
assumem a direção S-SE já sobre o território brasileiro. No inverno as massas polares 
trazem pouca umidade de seu trajeto continental e, portanto, os índices pluviométricos 

são relativamente baixos. No verão, entretanto, essas massas1 são responsáveis pela 
instabilidade de chuvas concentradas e abundantes ao longo de dias, à medida que se 

                                                        
 
1
 Na linha de choque entre duas massas de ar de temperatura e componentes diferentes forma-se uma superfície de 

descontinuidade térmica que denominamos Frente. Uma frente ao longo da qual o ar frio substitui o ar quente, chama se 
Frente Fria (KF); e aquela ao longo da qual o ar frio é substituído por ar quente, denominamos Frente Quente (WF). 
NIMER, E. (1989), pág. 14. 
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deslocam, em frontogênese2, para latitudes mais baixas. Estes eventos ocorrem em 
virtude do aquecimento no hemisfério sul e a consequente baixa de pressão atmosférica. 
Nas proximidades do trópico as propriedades da massa polar tendem a se dissipar no 
contato com massas de ar mais quente, oriundas da região equatorial ou tropical, 
podendo haver equilíbrio dinâmico entre a alta do Atlântico Sul e a alta polar, com o 
fim das instabilidades.  
 
A massa Equatorial continental (mEc) se expande a partir da Região Norte brasileira, 
nas baixas latitudes próximas à linha do Equador. Durante os meses de verão, enquanto 
o anticiclone polar recua, a mEc atinge a Região Sul com suas propriedades de baixa 
pressão, altas temperaturas e alta umidade relativa do ar, caracterizando a estação 
mais quente do ano. 
 
Da flutuação sazonal das principais massas de ar, diferentes níveis de pressão, 
continentalidade ou maritimidade, resulta a dinâmica climática que caracteriza a Região 
Sul do Brasil e em particular do Paraná. Tal dinâmica engloba o Segundo Planalto 
Paranaense que, por sua vez, pode apresentar especificidades locais associadas às 

características estáticas do relevo, localização ou outros fatores. 
 

b) Caracterização climática local – Alto rio Tibagi 
 
Em estudo sobre a hidrogeografia do Rio Tibagi, De França (2002) associa parâmetros 
climatológicos às características físico-geográficas, produzindo a regionalização 
climática da bacia hidrográfica. O método utilizado é o de agrupamento das variáveis 
climáticas com as variáveis da paisagem, chegando assim às zonas climáticas 
homogêneas I, II e III da bacia do Tibagi, partindo das cabeceiras à foz. 
 
Na Zona I, correspondente ao Alto Tibagi, e onde se situa o empreendimento Jundu, há 
quatro estações meteorológicas (MAPA 1 Livro A Bacia do Tibagi). Três delas são 
consideradas por De França em suas análises regionais (Tabela 4.1.1a), e a de Ponta 
Grossa – IAPAR, bastante próxima ao local do empreendimento, é tida como a mais 
representativa da região do Alto Tibagi (Tabela 4.1.1b). Seus dados abrangem o período 
entre 1954 e 2001 – 47 anos. São dados essenciais à compreensão das condições 
climáticas da região. Para fins deste estudo a Estação Ponta Grossa também é a mais 

representativa em dados locais, pois se encontra mais próxima da área do 
empreendimento. 
 
O tipo climático da Zona I, segundo classificação de Köeppen é Cfb – clima temperado. 
Neste tipo climático a umidade é bem distribuída ao longo do ano e o verão é 
moderadamente quente, associado à influência dos sistemas atmosféricos tropicais e 
polares (mTA, mTC, mEC e mPA) (MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2002). 
 
Os estudos de De França (2002), confirmados por Maack e IAPAR, detalham que na região 
do Alto Tibagi o tipo climático é Cfg’b, segundo classificação de Köeppen. Trata-se de 
clima temperado propriamente dito, cuja temperatura média no mês mais frio está 
abaixo de 18ºC (mesotérmico). Os verões são frescos, a temperatura média no mês mais 

                                                        
2
 Quando o contraste das massas acarreta uma intensificação das frentes dizemos que estas estão em Frontogênese 

(FG); quando, ao contrário, elas entram em dissipação, ao fato chamamos de Frontólise (FL). NIMER, E. (1989), pág. 
14. 
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quente fica abaixo de 22ºC e não há estação seca definida. A letra “g’” indica 
temperaturas máximas entre janeiro e junho. A ocorrência de geadas é frequente. 
 

Tabela 4.1.1a – Estações Meteorológicas do Alto Tibagi. 

Código Código* Estação Latitude Longitude Altitude 

Tb9 2550003 Ponta Grossa 25 12’ 50 09’ 790m 

Tb10 2550015 Palmeira 25 19’ 50 00’ 870m 

Tb11 2550024 Ponta Grossa 25 13’ 50 01’ 880m 

Fonte: Adaptado de De França, 2002. *Código INEMET 
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Tabela 4.1.1b – Estação Meteorológica de Ponta Grossa. 

ESTAÇÃO: PONTA GROSSA / CÓDIGO: 02550024 / LAT: 25°13' S / LONG: 50°01' W / ALT: 880 M Período: 1954/2001 

                 

 Temperatura do ar (ºC) 
Umidade 
Relativa 

 
Vento Precipitação Evaporação Insolação 

                

 média média máxima  min  média média dir 
pr. 

m/s total 
máxima 

24h 
ano 

dias 
chuva 

total 
(mm) 

total 
horas MES máxima mínima abs ano abs ano comp % 

JAN 27,6 17,2 36,2 58 9,0 80 21,4 78 NE 3,3 186,5 119,6 97 15 83,4 178,1 

FEV 27,4 17,4 33,6 64 9,4 57/64 21,4 79 NE 3,0 161,0 80,8 94 14 68,2 163,5 

MAR 26,4 16,2 32,6 63/64 4,1 87 20,3 80 NE 2,9 137,8 102,0 96 13 70,7 175,5 

ABR 24,2 13,8 31,1 62 0,0 71 18,0 79 NE 3,2 101,3 121,0 65 8 67,0 177,0 

MAI 21,5 10,5 29,6 95 -3,4 62 15,1 80 NE 3,1 116,3 115,0 93 8 63,0 179,9 

JUN 20,0 9,2 28,0 Vários -4,0 67 13,9 79 NE 3,2 117,7 85,6 73 8 59,2 165,5 

JUL 20,2 9,1 29,8 67 -6,0 75 13,8 77 NE 3,6 95,8 106,4 95 7 74,1 191,1 

AGO 21,8 10,2 31,9 55/94 -5,8 63 15,2 75 NE 3,7 78,9 77,0 57 7 87,5 190,8 

SET 22,6 11,8 33,2 94 -1,0 72 16,4 75 NE 4,0 135,5 72,0 84 10 84,1 152,8 

OUT 24,3 13,5 33,2 63 1,8 65 18,0 76 NE 3,9 152,7 81,8 57 11 85,1 173,8 

NOV 25,9 14,8 35,8 85 2,7 70 19,5 73 NE 3,9 119,2 89,9 97 10 94,2 190,9 

DEZ 26,8 16,3 34,4 85 5,0 54/70 20,8 75 NE 3,6 151,0 89,5 55 13 93,7 176,4 

ANO 24,1 13,3     17,8 77,2   1554   126 930 2115 

EXT   36,2 01/58 -6,0 07/75      121,0 04/65    

EB/ 

Fonte: Extraído de IAPAR, 2013. 
Disponível em:<http://www.iapar.br/arquivos/Image/monitoramento/Medias_Historicas/Ponta_Grossa.htm> 

Acessado em 05.06.2013 
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Tabela 4.1.1c – Legenda dos termos da Tabela 4.1.1b. 

IDENTIFICAÇÃO 

EST. Nome do município em que se localiza a estação meteorológica 

CÓD. Código da estação cadastrado na ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 

LAT. Latitude em graus e minutos (S - Sul) 

LONG. Longitude em graus e minutos (W - Oeste) 

ALT. Altitude em relação ao nível do mar 

PERÍODO Período com dados disponíveis 

PARÂMETROS 

TEMPERATURA DO AR (oC) Temperatura do ar medida em Graus Celsius 

Média Temperatura média compensada 

media máxima Média mensal das temperaturas máximas 

média mínima Média mensal das temperaturas mínimas 

máxima absol. Maior temperatura registrada no período 

Ano Ano da ocorrência (máxima absol.) 

mínima absol. Menor temperatura registrada no período 

Ano Ano da ocorrência (mínima absol.) 

U.REL Média mensal da umidade relativa do ar medida em porcentagem 

VENTO Direção mais freqüente (origem) 

direção pred. 
N (norte); NE (nordeste); E (leste); SE (sudeste); S (sul); SW (sudoeste); W 
(oeste); NW (noroeste) 

VELOC. m/s Velocidade média mensal medida em metros por segundo 

PRECIPITAÇÃO (mm) Precipitação pluviométrica medida em milímetros 

Total Precipitação total mensal médio 

máxima 24h Total diário máximo no período 

Ano Ano da Ocorrência (máxima 24h) 

dias de chuva Total médio de dias chuvosos (dias com 0.2 mm ou mais) 

EVAPORAÇÃO Evaporação medida no Evaporímetro de Piche 

total mm Total mensal medido em milímetros 

INSOLAÇÃO Horas de brilho solar 

total horas Total mensal médio 

 

4.1.1.2.1 - Temperatura 
 
De acordo com o Figura 4.1.1a, que abrange o período 1954-2001 na região do Alto 
Tibagi, a média anual das temperaturas máximas é de 24,1ºC, enquanto a média das 
mínimas é de 13,3ºC. A média anual compensada é de 17,8ºC.  
 

A variação térmica anual da área do Alto Tibagi indica sazonalidade com estações 
distintas e uma amplitude de 10,8ºC entre a média das máximas e a média das mínimas 
encontradas no período entre 1954 e 2001 (Figura 4.1.1a). A definição térmica está 
associada à dinâmica atmosférica dos sistemas tropicais e extratropicais (massas 
polares), sendo que estes últimos exercem maior influência, segundo Mendonça e Danni-
Oliveira (2002). A altitude acima de 800m e a localização geográfica (latitude, 
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maritimidade-continentalidade) também contribuem para as características térmicas 
anuais da região do Alto Tibagi, e por consequência, da área do empreendimento.  
 

 
Figura 4.1.1a – Temperaturas médias, mínima e máxima. Estação Ponta Grossa – 1954 – 2001 

(Fonte: IAPAR, 2013) 

 

Para a região do Alto Tibagi, Mendonça e Danni-Oliveira (2002), com análises em um 
período de 30 anos, consideram que há uma tendência a aquecimento no outono, 
enquanto nas outras estações do ano a tendência seria de redução de temperaturas. Em 
razão de um aumento das “temperaturas médias e da média das mínimas dos totais 
anuais, e pelo aumento das incidências de chuvas concentradas em 24 horas”, os autores 

indicam uma “tropicalização” do clima da região do Alto Tibagi. 
 
4.1.1.2.2 - Precipitação 
 
A maior parte das chuvas na região do Alto Tibagi resulta da dinâmica das massas 
tropical Atlântica (mtA) e polar Atlântica (mpA) ao longo de cada ano. 
 
A média pluviométrica anual para a região é de 1550mm (Mendonça e Danni-Oliveira, 
2002), com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A despeito da boa distribuição de 
umidade, são observados três picos relativos de chuvas: no verão, no inverno e na 
primavera, sendo o de verão o mais significativo no contexto deste tipo climático (De 
França, 2002). 
 
As chuvas mais intensas começam na primavera, seguindo até o verão, quando 
costumam ocorrer os maiores picos positivos. 
 
Dados das estações pluviométricas de Bocaina (Águas Paraná), Engenheiro Rosaldo Leitão 
(ANA) (Figuras 4.1.1b e 4.1.1c, respectivamente) e Uvaia (COPEL) demonstram o 

comportamento das precipitações na região. 
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Figura 4.1.1b – Precipitação Pluviométrica em Ponta Grossa (mm). Estação Bocaina 

(Fonte: Estação Bocaina – Nov 1975 – Set 2012) 

 
De maneira geral, a maior concentração de chuvas ocorre no verão, enquanto nas 
demais estações ocorrem picos positivos de menor expressão, nas estações consideradas. 

Os maiores episódios atípicos ocorreram nos anos de 1983 e 1990, com as máximas 
extremas de cheias do século XX, relacionadas ao fenômeno El Niño – Oscilação Sul 
(ENOS). 
 
A partir dos anos 70 há uma tendência para um clima mais úmido para o sul da América 
do Sul, de acordo com diversos autores (Moratti et al, 1995, in De França, 2002). Esta 
tendência teria iniciado com alguns episódios associados claramente ao El Niño, 
resultando em eventos de cheias em rios da Bacia Hidrográfica do Tibagi. Entretanto, 
nem todos os episódios de pico positivo de umidade resultam da ocorrência do El Niño ou 
de La Niña. Constantemente, pesquisadores afirmam a necessidade de mais estudos 
específicos para determinar a extensão e causas dos eventos atípicos, bem como a 
necessidade do adensamento da rede de estações meteorológicas para informações mais 
confiáveis. Na Tabela 4.1.1b, metade das precipitações máximas registradas em 24h 
ocorreu na década de 90.  
 

 
Figura 4.1.1c – Precipitação Pluviométrica em Ponta Grossa (mm). Estação R. Leitão 

(Fonte: Estação Engenheiro Rosaldo Leitão – Jan 1976 – Fev 2012) 

 
As características climáticas da região têm certa relação com os aspectos topográficos e, 
também, latitudinais. Feições topográficas da bacia do Tibagi favorecem a atuação das 
massas tropical Atlântica e polar Atlântica, responsáveis pela produção de grande parte 
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da umidade regional. A dinâmica atmosférica exerce controle em âmbito maior, 
garantindo a disponibilidade de chuvas na bacia e região ao longo do ano. Assim, os 
aspectos climáticos da área em foco ocorrem muito em função das temperaturas de 
verão e atuação relativa dos sistemas atmosféricos predominantes (Mendonça e Danni-
Oliveira, 2002).  
 
4.1.1.2.3 - Umidade Relativa do Ar 
 
De acordo com a Tabela 4.1.1b, a umidade relativa do ar não apresenta alterações 
significativas, confirmando a característica de distribuição regular ao longo do ano e 
com média anual de 77,2%. A amplitude das médias anuais para o período analisado é de 
7% (mínima de 73% e máxima de 80%), o que não caracteriza ocorrência de extremos 
significativos, mantendo-se a umidade média do ar da região dentro de padrões 
saudáveis3. 
 
4.1.1.2.4 - Ventos 
 

Estudos de Kim, Grodzki e Vissoto (2002), sobre ventos no Estado do Paraná, mostram 
que o mês de maio é o que apresenta ventos com menor velocidade na maioria das 
estações analisadas, inclusive em Ponta Grossa. Neste município, as normais mensais 
mostram a velocidade mais baixa de ventos em maio, com 9,47m/s. Já os ventos mais 
fortes concentram-se no mês de novembro em grande parte do Estado, inclusive Ponta 
Grossa, Cascavel, Clevelândia e Bandeirantes. Nas estações agrometeorológicas 
analisadas, Ponta Grossa apresenta os ventos mais fortes em novembro, com 11,98 m/s. 
Estes ventos fortes têm origem nos centros de alta pressão do Atlântico e do Pacífico. 
 
Quanto à direção, os ventos predominantes na região, durante o ano todo, são de 
Nordeste, com velocidade média de 3,4m/s, classificado como brisa (entre 2 e 6 km) na 
Escala Beaufort. Sua dinâmica favorece a atuação das massas de ar tropical e polar, por 
sua vez responsáveis pelas chuvas. 
 
4.1.2 – ÁGUAS 
 
4.1.2.1 – Águas Superficiais 

 
4.1.2.1.1 - Generalidades 
 
Do ponto de vista hidrográfico o Estado do Paraná caracteriza-se por apresentar dois 
grandes grupos de bacias, os quais devido sua geomorfologia, controlam a direção geral 
do curso de seus principais rios. Surgem então as i) bacias associadas aos rios que fluem 
para o litoral, com sentido geral oeste-leste, desaguando no Oceano Atlântico, 
representadas pelas bacias Ribeira e Litorânea, e, ii) as bacias “interiores” cujos cursos 
principais seguem no sentido leste-oeste e sudeste-noroeste ou sul-norte, e que acabam 
por ser afluentes diretos ou indiretos do Rio Paraná. A bacia hidrográfica do Rio Paraná 
abrange em torno de 92% do território do Estado, sendo responsável pela drenagem de 
uma área de cerca de 183.678 km2. 
 

                                                        
3
 Disponível em <http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/ar/ar_indice_padroes.asp>. Acessado em 5/08/2013. 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa 77 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

Ao todo, o Estado possui dezesseis (16) bacias hidrográficas, já consideradas as 
subdivisões das bacias dos rios Paraná e Paranapanema,  sendo as mais importantes, em 
função da área de drenagem e do potencial hidráulico, as do Iguaçu, Tibagi, 
Paranapanema, Ivaí e Piquiri. 

 
4.1.2.1.2 – A Bacia do Rio Tibagi 
 
O Rio Tibagi possui 550 km de extensão, e sua nascente – e de todo seu sistema 
hidrográfico – está localizada na Serra das Almas entre as cidades de Ponta Grossa e 

Palmeira, a 1.100 metros de altitude. Esta área corresponde aos contrafortes da Escarpa 
Devoniana, linha orográfica que delimita a Bacia nos setores sul e leste. A oeste a Bacia 
é contornada pela Serra Geral e o Tibagi tem sua foz no Rio Paranapanema a 298 metros 
de altitude, no lago da usina hidrelétrica da represa Capivara na divisa com o Estado de 
São Paulo, sendo o principal afluente paranaense desse rio. 
 
A bacia está localizada na porção centro-leste do Paraná e sua área de drenagem é de 
25.239 km2, o que corresponde a cerca de 13% da superfície do estado. Cinquenta e 
quatro municípios têm suas águas drenadas para a bacia do rio Tibagi, sendo que 15 
deles têm a totalidade de sua área dentro da bacia (fonte: Institudo das Águas do Paraná 
– Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi).  
 
Com forma alongada na direção geral norte-sul, a bacia exibe eixo maior de 480 km 
segundo SSE-NNW, e seu eixo menor oscila entre 70 km e 180 km com orientação WSW-
ENE. Em boa parte de seu curso apresenta o leito fortemente encaixado, com um total 
de 65 tributários diretos e centenas de subafluentes que compõem sua bacia 
hidrográfica. Dentre os principais afluentes, citam-se pela margem esquerda os rios 
Imbituva, Imbaú, Apucarana, Taquara, Três Bocas e o ribeirão dos Apertados, e pela 

margem direita temos os rios Pitangui, Iapó, São Jerônimo e Congonhas. 
 
4.1.2.1.3 – Hidrografia da Área 
 
Mais especificamente, a área do empreendimento se localiza em sua maior parte em 
microbacias de nascentes das margens esquerda e direita do Rio Tibagi, inclusive parte 
do leito deste rio principal, para ambos os blocos Boiada e Capão das Almas (Figura 
3.1a; Figura 4.1.6b-A; Mapa II)). Há dois afluentes de importância local cujas 
características hidrográficas assemelham-se às características do trecho do Tibagi na 
área em foco. Trata-se de rios retilíneos cujo vale encaixado exibe nítido controle 
estrutural, acompanhando linhas de falhas, formando traçado reto com vales profundos 
e estreitos ao estilo canyon. Estes canyons auxiliam na delimitação de unidades 
morfológicas, praticamente dividindo a área mapeada em três partes com características 
geomorfológicas específicas (Mapa IV).  
 
Embora os blocos de áreas de lavra Boiada e Capão das Almas sejam descontínuos, ou 
não contíguos, a confecção do mapa planialtimétrico de toda a região de interesse 

possibilitou o traçado da rede de drenagem completa, o que permite uma descrição 
adequada das características da mesma. 
 
O Bloco Capão das Almas, mais a norte, tem sua drenagem promovida diretamente pelo 
leito do Rio Tibagi no extremo SW e SE, recebendo um pequeno afluente pela margem 
direita, em sua porção oeste e norte, cuja microbacia é responsável pela dissecação 
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nesta área do Bloco; neste tributário foram identificadas feições cársticas desenvolvidas 
no arenito da Formação Furnas, associadas à fraturamentos norte-sul. 
 
Já no Bloco Boiada o Rio Tibagi intercepta os limites norte das poligonais 826006/1997 e 
826.612/2012, e recebe neste local os dois únicos afluentes que desaguam em sua 
margem esquerda, sem denominações. O afluente posicionado a oeste, intercepta todo o 
Bloco Boiada em sua porção central, segundo a direção norte-sul, dividindo-o em duas 
porções; este córrego tem seu curso fortemente controlado pelas estruturas tectônicas 
ocorrentes na região, com seu leito inferior encaixado numa linha de fratura com 
orientação norte-sul, e seu curso superior, infletindo para NW-SE também em traçado 
retilíneo, orientação relacionada aos diques de diabásio mesozóicos. Por sua vez, o 
afluente localizado grosso modo à leste, tem como característica marcante seu traçado 
completamente retilíneo, encaixado em fratura de direção geral NW-SE, com seu leito 
formando canyon com altura entre 3-5 metros; este córrego tem sua nascente junto à 
sede da Fazenda Boiada e recebe, em seu baixo curso, um pequeno tributário pela 
margem esquerda, além de outros cursos menores pelo lado direito. 
 

Um evento geomorfológico observável na porção sul do Bloco Capão das Almas é a 
provável captura de rios nos limites da escarpa do Devoniano. Neste local, a nascente do 
rio situada mais à leste, nas proximidades da estrada de acesso à fazenda de mesmo 
nome, está no reverso da cuesta ou escarpa Devoniana, drenando para o oeste. A uma 
distância aproximada de 60 m de suas cabeceiras está outra nascente, na frente da 
escarpa, que drena na direção oposta, leste, para o Primeiro Planalto, já dentro dos 
domínios da bacia do Rio Ribeira. 
 
O tipo de drenagem está associado às camadas de altitude, sendo os fundos de vales 
encaixados, do tipo retilíneo. Os subafluentes formam rede dentrítica-retilínea nas 
altitudes médias correspondentes a vertentes mais arredondadas; seus vales assumem 
forma de “V” aberto. Na região entre os dois Blocos, nos topos aplainados ocorrem 
alagados e frequentemente a rede de drenagem torna-se difusa; destes locais partem 
cursos d´água isolados, de primeira ordem, drenando o terreno diretamente para os 
canyons. Interpreta-se esta zona alagadiça, pouquíssima permeável, como sendo 
associada à superfície peneplanizada denominada Superfície Sulamericana, cujas 
características no local é a ocorrência de extenso platô laterítico em altitudes 

superiores a 1.000 m.s.n.m, que dificulta a infiltração das águas. 
 
No tocante ao padrão morfológico, a rede de drenagem mostra média densidade e há um 
predomínio de canais quase retilíneos nos trechos que atravessam a área do 
empreendimento, denotando forte controle estrutural, configurando padrões 
principalmente dendrítico, retangular e treliça. Além dos canais retilíneos (Fotos 
4.1.2.1.3A,B), não menos frequentes são os canais de fundo chato, rasos, formando 
lajeados sobre a rocha arenítica, a exemplo do alto Rio Tibagi na estrada que acessa à 
Fazenda Capão das Almas (Fotos 4.1.2.1.3C,D). A maioria dos canais é de primeira 
ordem, atingindo no máximo, à segunda ordem, salvo o próprio Rio Tibagi que 
representa o nível de base local e se comporta como de terceira ordem. 
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Fotos 4.1.2.1.3a a d – Aspectos dos tipos de canais do Rio Tibagi na região do 

empreendimento: canais retilíneos em forma de canyons e controlados estruturalmente (A,B), 
e, canais abertos de fundo chato, formando lajeados sobre o arenito em afluente (C) e no leito 

do Tibagi na estrada de acesso à Faz. Capão das Almas (D)  

 
 
4.1.2.1.4 - Qualidade das Águas Superficiais 
 
a) Rio Tibagi 
 
De acordo com o Instituto das Águas do Paraná os resultados obtidos da rede de estações 
de monitoramento de qualidade das águas, mostram para esta bacia que na maioria dos 
pontos verificados a qualidade é boa. Esse órgão relata ainda que não há restrições 
dessas águas para o abastecimento público e industrial, exceção às hortaliças 
consumidas cruas, e também à dessedentação de animais. Aspecto que merece destaque 
é que apenas 40% da população urbana inserida na bacia é atendida por esgoto sanitário, 

e que há um incremento da carga poluidora à rede de drenagem devido ao escoamento 
superficial das águas precipitadas, tanto na área urbana quanto na rural 
(http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/BACIAS/tibagi.pdf). 
 
Os dados físico-químicos disponíveis na literatura acerca da qualidade hídrica do Rio 
Tibagi, referem-se ao monitoramento realizado originalmente pela SUREHMA (1987: 
Qualidade das Águas Interiores do Estado do Paraná) e pela SUDERHSA (1998: Atlas de 
Recursos Hídricos do Estado do Paraná). No presente empreendimento, a estação mais 
próxima e também posicionada mais a montante da bacia é a Estação de Qualidade da 
Água e Sedimentometria de Uvaia (TI-01; código 64444000). Essa estação acha-se 

a 

d c 

b 
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instalada logo após a confluência do Tibagi com o rio Imbituva, na localidade de Uvaia, 
distante em torno de 25 km da sede de Ponta Grossa. A avaliação da água é feita através 
do Índice de Qualidade de Águas-IQA que é dado pela conjunção de oito parâmetros 
físico-químicos e bacteriológicos, resultando numa classificação com peso de 0 a 100, 
onde se tem: 0 – 36 (ruim), 37 - 51 (aceitável/razoável), 52 – 79 (boa) e 80 – 100 (ótima). 
 
Os dados apresentados pela SUREHMA (1987), no período entre 1982 e 1986 (exceto 
1983), revela que o IQA classifica a água neste ponto do Rio Tibagi como boa-ótima para 
os seguintes parâmetros: OD, pH, DBO, nitrogênio total, fósforo total e sólidos totais; 
aceitável/razoável para turbidez, e, ruim quanto a coliformes totais. Este último 
parâmetro indica, claramente, deficiência ou ausência de equipamentos de coleta e 
tratamento dos esgotos sanitários, os quais provavelmente são despejados na forma 
bruta ou com tratamento deficiente, no Rio Tibagi, como alertado pelo próprio IAP. Os 
parâmetros coliformes fecais e turbidez são os que apresental as maiores variações de 
qualidade, podendo oscilar entre ruim e boa em determinadas épocas.  
 
Por sua vez, os levantamentos realizados por SUDERHSA (1998) refletem um IQA médio, 

considerando o somatório de todos os parâmetros analisados para a mesma estação. Os 
resultados abrangem o período de outubro/1987 a junho/1996 e revelam um IQA 
classificado na faixa qualidade boa (IQA=52-79) para todo o período. Outra informação 
acerca da qualidade hídrica na estação TI-01 é apresentada no Atlas de Recursos 
Hídricos do Estado do Paraná (SUDERHSA, 1998), classificando o local como 
moderadamente comprometido. 
 
b) Área do Empreendimento 
 
Visando subsidiar um diagnóstico referente à composição química e à qualidade hídrica 
da rede de drenagem ocorrente na área de estudo e entorno (água bruta), foram 
realizadas análises físico-químicas em sete (7) amostras, conforme ilustrado no Mapa II. 
Os resultados obtidos podem ser vistos nas Tabelas 4.1.2a, 4.1.2b e Quadro 4.1.2.1.4a;   
aspectos da amostragem podem ser visualizados nas fotos da Prancha 2.7.5E,F com a 
medição in situ do pH e temperatura, e a classificação química foi obtida a partir do 
Diagrama de Piper (Figura 4.1.2a).  
 

No tocante à composição química, as águas analisadas, tanto do Rio Tibagi quanto de 
alguns de seus afluentes amostrados, mostram uma razoável dispersão nas 
concentrações de ânios e cátions, como demonstrado no Diagrama de Piper (Figura 
4.1.2a). Entretanto, de modo geral os resultados refletem o substrato geológico local 
bastante homogêneo,  constituído essencialmente por arenitos, secundados por diques 
de diabásio e delgadas camadas de sedimentos argilosos. Portanto, as águas resultam 
pouco mineralizadas, leves, característica realçada pelos baixos teores de bicarbonatos 
e sólidos totais dissolvidos com rebatimento nos valores igualmente baixos de 
condutividade elétrica (10 a 29 µS/cm). Este comportamento, de certa forma, é 
esperado para águas superficiais que circulam sobre substrato geológico monominerálico 
à base de quartzo (SiO2 > 94%, em média e Al2O3 < 3-4%, em média). O pH ligeiramente 
ácido, oscilando entre 5,3 e 6,5, corrobora estes aspectos químicos. Há que ressaltar, 
porém, que as concentrações de Ca, Mg e bicarbonato embora baixas em valores 
absolutos, mostram-se relativamente elevadas para águas que drenam o arenito da 
Formação Furnas, com destaque para as amostras do Bloco Capão das Almas (Quadro 

4.1.2.1.4a). Pode-se inferir que isto esteja relacionado ao uso do solo local, que vem 
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sendo usado há anos para fins agrícolas, com aplicação de calcário e fertilizantes, já que 
os solos possuem baixíssima fertilidade natural. 
 
Para fins de classificação hidroquímica, as análises foram lançadas no Diagrama de Piper 
(Figura 4.1.2a), o qual como já mencionado, demonstra certa variação composicional 
para as águas da região. Quanto aos cátions observa-se amostras plotando nos campos 
das águas cálcicas, águas mistas e águas magnesianas, e, a amostra BD-04S fica no limite 
águas mistas/sódicas. O gráfico específico para os ânions revela uma maior concentração 
no campo das águas bicarbonatadas, seguido pelos campos águas cloretadas e mistas, 
esta última novamente representada pela amostra BD-04S. Já no diagrama composto 
tem-se uma maior concentração das amostras no campo da águas bicarbonatadas 
cálcicas. 
 

Quadro 4.1.2.1.4a – Parâmetros físico-químicos das águas superficiais da área e subterrânea 
(poço tubular profundo) 

PARÂMETROS 
BD-

01PT (1) 
BD-02S BD-03S BD-04S AL-01S AL-02S AL-03 AL-04S VMP (2) 

FÍSICOS 
Aspecto in natura Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida - 

Turbidez (UNT) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 100 

Cor (uH) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 15 

pH 5,13 6,15 6,29 6,35 6,5 6,11 5,30 6,07 - 

STD (mg/l) 6 18 18 12 16 13 15 14 1.000 

QUÍMICOS (mg/l) 
Ferro 0,4 0,84 < 0,01 0,07 0,53 0,17 0,04 0,11 0,30 

Manganês < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 

Cálcio 1,06 2,55 2,12 1,1 2,3 3,83 1,91 2,97 - 

Magnésio 0,36 0,49 1,7 0,43 1,46 2,91 2,91 0,73 - 

Sódio 0,40 0,80 0,80 1,56 0,50 0,70 1,3 0,60 200 

Potássio 0,50 0,60 1,1 0,96 0,30 0,50 0,60 0,50 - 

Fosfato < 0,03 0,02 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 - 

Nitratos 0,97 1,46 0,97 0,71 0,22 0,49 0,80 0,71 10 

Nitritos < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,03 0,02 < 0,01 1 

Fluoreto < 0,01 0,07 < 0,01 0,04 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,5 

Cloreto 1,12 5,25 4,95 2,52 2,01 2,83 2,55 3,70 250 

Bicarbonato 3,54 5,35 5,59 3,56 9,89 18,56 14,87 8,42 - 

Sulfatos < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 250 

 
Obs.: (1) Amostra coletada no poço tubular profundo da Faz. Boiada; (2) Valor Máximo Permissível cfe. 

Portaria MS nº 2914/2011 

 
Considerações quanto à qualidade e à potabilidade das águas superficiais analisadas 
levou em conta alguns parâmetros físico-químicos estabelecidos pela legislação 
pertinente, com valores ou classes de valores máximos permissíveis (Quadro 4.1.2.1.4a).  
 
A comparação dos resultados com os valores máximos permissíveis estabelecidos pela 
Portaria n° 2914/2011 do Ministério da Saúde, revela que quanto aos parâmetros físicos, 
todos se enquadram à legislação mencionada, e, relativamente aos cátions e ânions, 
também há um enquadramento quase total aos padrões de potabilidade. A exceção fica 
por conta do ferro que mostrou valores acima do permissível (VPM) para as amostras   
BD-02S e AL-01S, coincidentemente ambas coletadas nas proximidades de 
rodovias/estradas, podendo indicar alguma fonte artificial para os valores anômalos. 
 
 



Amostra HCO3 
(mg/L)

CO3 
(mg/L)

OH 
(mg/L)

Cl  
(mg/L) F   (mg/L) PO4  

(mg/L)
SO4 

(mg/L)
NO3 

(mg/L)
NO2 

(mg/L)
Ca 

(mg/L)
Mg 

(mg/L)
Na 

(mg/L)
K   

(mg/L) Fe (mg/L) Mn 
(mg/L)

BD-01 PT 3,54 0 0 1,12 0,009 0,02 0,9 0,97 0,009 1,06 0,36 0,4 0,5 0,4 0,009
BD-02S 5,35 0 0 5,25 0,07 0,02 0,9 1,46 0,009 2,55 0,49 0,8 0,6 0,84 0,009
BD-03S 5,59 0 0 4,95 0,009 0,02 0,9 0,97 0,009 2,12 1,7 0,8 1,1 0,009 0,009
BD-04S 3,56 0 0 2,52 0,04 0,02 0,9 0,71 0,009 1,1 0,43 1,56 0,96 0,07 0,02
AL-01S 9,89 0 0 2,01 0,009 0,02 0,9 0,22 0,009 2,3 1,46 0,5 0,3 0,53 0,009
AL-02S 18,56 0 0 2,83 0,009 0,02 0,9 0,49 0,03 3,83 2,91 0,7 0,5 0,17 0,009
AL-03 14,87 0 0 2,55 0,009 0,02 0,9 0,8 0,02 1,91 2,91 1,3 0,6 0,04 0,009
AL-04S 8,42 0 0 3,7 0,009 0,02 0,9 0,71 0,009 2,97 0,73 0,6 0,5 0,11 0,009

Amostra Na 
(mg/L)

K   
(mg/L)

Ca 
(mg/L)

Mg 
(mg/L)

Cl  
(mg/L)

HCO3 
(mg/L)

CO3 
(mg/L)

SO4 
(mg/L)

BD-01 PT 0,4 0,5 1,06 0,36 1,12 3,54 0 0,9
BD-02S 0,8 0,6 2,55 0,49 5,25 5,35 0 0,9
BD-03S 0,8 1,1 2,12 1,7 4,95 5,59 0 0,9
BD-04S 1,56 0,96 1,1 0,43 2,52 3,56 0 0,9
AL-01S 0,5 0,3 2,3 1,46 2,01 9,89 0 0,9
AL-02S 0,7 0,5 3,83 2,91 2,83 18,56 0 0,9
AL-03 1,3 0,6 1,91 2,91 2,55 14,87 0 0,9
AL-04S 0,6 0,5 2,97 0,73 3,7 8,42 0 0,9

Tabela contendo os resultados utilizados para a 
confecção do diagrama de Piper

Tabela contendo os resultados obtidos de análises realizadas pelo LPH em amostras de água da Fazenda Boiada e 
Fazenda das Almas

Tabela 4.1.2b

Tabela 4.1.2a
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Figura 4.1.2a - Diagrama de Piper ilustrando a classificação
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Considerando que a Portaria MS nº 2914/2011 “dispõe sobre os procedimentos de 
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade” e tendo em vista os resultados obtidos para os parâmetros analisados, as 
águas presentes na área em tela atendem, parcialmente, aos padrões de potabilidade 
exigidos, apontando para uma boa qualidade hídrica, em que pese o fato de serem águas 
brutas. Logicamente, exames bacteriológicos (coliformes totais e fecais) e análises de 
substâncias orgânicas e inorgânicas (agrotóxicos) são necessários para complementar 
uma análise mais apurada, como previsto nos Anexos I e VII da referida Portaria, 
sobretudo devido ao uso intensivo da região para fins agrícolas, ocupando todo o entorno 
das cabeceiras do Rio Tibagi. 
 
4.1.2.1.5 – Captação de Água para a Usina de Beneficiamento 
 
No Capítulo 2, Item 2.3.2 foi descrito o processo de utilização da água para o 
beneficiamento do minério, o qual caracteriza um circuito fechado já que há 
reaproveitamento da água utilizada, com exceção das perdas por evaporação e pela 
comercialização do produto ainda com alguma umidade, em torno de 5%.  

 
O suprimento de água industrial será atendido por uma captação à fio d´água a ser 
instalada no Rio Tibagi (Figura 4.1.2b ), distante cerca de 1.300 metros em trajeto reto 
até a planta. No local previsto existe um represamento natural do leito do rio, resultado 
da combinação de trecho curvilíneo do canal do Tibagi associado com estruturas 
tectônicas de direção NW-SE; aí será instalado um conjunto moto-bomba para conduzir a 
água até a planta, vencendo um desnível absoluto de cerca de 90 metros. 
 

 
Figura 4.1.2b – Carta-imagem com a localização do ponto outorgado (Instituto das Águas do 

Paraná) de captação à fio d´água no Rio Tibagi, visando o abastecimento da usina de 
beneficiamento 
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Para tanto, foi elaborado estudo hidrológico pelo Eng. Civil Jurimar Cavichiolo em 2001, 
para a determinação da Vazão Específica Q(10,7) que é a vazão de 10 anos de tempo de 
recorrência e 7 dias de duração de estiagem. Este estudo subsidiou a instrução do 
processo de outorga junto à então SUDERHSA, protocolado sob o SID nº 4.981.737-1 em 
17/10/2001, cujos resultados principais seguem abaixo: 
 

 Área de drenagem à montante da captação = 25,875 km² 
 Vazão a partir do Projeto HG-52 (SUDERHSA, 1998) 

Q(10,7) = 65 l/s ou 234 m³/h ou 5.616 m³/dia   
 Vazão a partir de Estudo de Correlação com a Bacia do Rio dos Papagaios 

Q(10,7) = 50 l/s ou 180 m³/h ou 4.320 m³/dia   
 
Prevê-se que inicialmente a captação será de 400 m³/dia, com reposição aproximada de 
50 m3/h para compensar as perdas de água, e o volume a ser captado poderá atingir um 
máximo de 800 m³/dia, caso a planta venha a operar com capacidade máxima em algum 
momento. Vê-se portanto, que a vazão específica no ponto de captação, determinada 
por ambos os métodos, é suficiente para o atendimento da usina sem prejuízo da 

características hidrológicas locais, como corroborado pelo órgão competente. 
 
Após algumas renovações, o Instituto das Águas do Paraná emitiu a Outorga Prévia 
atrelada a Portaria nº 588/2015-DPCA, publicada no DIOE de 07/08/2015 (Anexo IV) e 
validade de dois (2) anos, com as seguintes condicionantes: Vazão Outorgada = até 100 
m³/h; Regime de Bombeamento = 8 horas/dia, e, Demanda Máxima = 800 m³/dia 
 
4.1.2.2 – Hidrogeologia 
 
A área do empreendimento e seu entorno estão assentados sobre os domínios da 
Província Hidrogeológica Paleozóico Inferior, que abrange o Aquífero Furnas e o 
Aquiclude Ponta Grossa, muito embora entendemos que este último pode se comportar 
como aquífero fraturado, localmente. 
 
A Formação Furnas se distribui por uma superfície de 4.300 km² no Estado do Paraná, 
com espessura máxima em torno de 300 metros, sendo constituída basicamente por 
arenitos médios a grossos, e secundariamente, arenitos finos, conglomerados e camadas 

centrimétricas de pelitos brancos; nos arenitos é comum a presença de matriz 
caulinítica. 
 
Cutrim & Cutrim (2008) realizaram levantamento no Aquífero Furnas no município de 
Rondonópolis (MT), utilizando-se dos dados de 12 poços que atendem ao abastecimento 
público, indústria, comércio e lazer. Ressaltando que esse aquífero é a principal fonte 
de recursos hídricos do município, atendendo a todos os setores econômicos. Os dados 
indicam grande variação das vazões, entre 15 e 250 m³/h, e capacidade específica 
igualmente heterogênea com valores entre 0,3 e 28 m³/h/m. São águas hipotermais, 
com temperatura entre 27,1ºC e 30,7ºC medidas na bateria de poços estudados. 
Concluem que as águas do Aquífero Furnas nesse município são ácidas e hipotermais, e 
com base nos parâmetros físico-químicos de potabilidade, consideram-na de boa 
qualidade para o consumo humano; para fins de uso industrial há necessidade de 
correção do pH a fim de se evitar processos de corrosão. 
 
Silva (2009) elaborou estudos das águas do aquífero Furnas na região SE do Estado do 
Mato Grosso, abrangendo os municípios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara e 
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Juscimeira, realizando medições e amostragem em doze (12) poços tubulares 
selecionados com base nas condições construtivas. Essa região é bastante conhecida 
pelos fenômenos de termalismo e artesianismo, o que levou a implantação de estâncias 
e hotéis turísticos na mesma, ocorrendo inúmeros poços jorrantes com vazões entre 5 e 
360 m³/h. Como principais resultados o autor reconheceu três tipos hidroquímicos de 
águas subterrâneas, discriminados no diagrama de Piper como águas bicarbonatadas 
sódicas, águas cloretadas-cálcicas a sulfatada-cálcica e águas bicarbonatadas cálcicas. O 
termalismo das águas do aquífero Furnas na região foi corroborado pelas medições in 
loco, com a temperatura na boca do poço variando entre 27ºC e 50ºC, e média em torno 
de 38,17ºC. 
 
Devido serem fortemente consolidados, esses arenitos conferem ao Aquífero Furnas 
características de aquífero fraturado, com a porosidade secundária, gerada por esforços 
tectônicos, sendo mais importante que a primária (espaço intergranular), fazendo com 
que raramente ele se comporte como aquífero granular. Trata-se portanto, de aquífero 
livre a confinado, granular ou fraturado, e segundo Melo (2009) podendo se comportar 
como aquífero cárstico devido a erosão química atuando sobre as porções mais 

cauliníticas. 
 
Os dados hidrodinâmicos desse aquífero, no Estado do Paraná, estão disponíveis em 
alguns estudos e levantamentos, os quais apresentam em comum as vazões 
extremamente variáveis e heterogêneas, refletindo as características físicas do mesmo. 
 
Maack (1970) em seu trabalho pioneiro sobre as águas subterrâneas da Bacia Paraná-
Uruguai já chamava a atenção para a amplitude da vazão de poços perfurados na 
Formação Furnas, interpretando esse fato como consequência do fraturamento e da 
presença de cavidades subterrâneas na unidade. Rosa Filho et alli (1998) discorre sobre 
a utilização das águas subterrâneas para abastecimento público no Estado do Paraná, e 
traz um mapa com a localização dos principais aquíferos do Estado, dentre eles o 
Aquífero Furnas. Relatam que o aquífero se comporta como fraturado principalmente, 
com a água subterrânea circulando e se armazenando em zonas de permo-porosidade 
secundárias, associadas aos sistemas rúpteis impostos à rocha; as vazões médias variam 
entre 15 e 20 m³/h e máxima de 40 m³/h verificada em poço perfurado na cidade de 
Ponta Grossa, à época. Para esses autores as águas são de boa qualidade para o consumo 

humano e possuem classificação predominante bicarbonatada sódica. Relatam teores 
médios de Ca=5,5 mg/l, Mg=3,5 mg/l, Na=9,4 mg/l, K=1,4 mg/l, bicarbonato em torno 
de 60 mg/l, sulfato na ordem de 6 mg/l, dureza total entre 40 e 65 mg/l (CaCO3), pH de 
7,1 a 7,6 e STD menor ou igual a 85 mg/l. 
 
Mendes et alli (2002) em sua descrição sobre os aquíferos do Estado do Paraná, relatam 
para os arenitos da Formação Furnas os dados hidrodinâmicos obtidos de treze (13) 
poços da SANEPAR, os quais apresentam profundidade média de 127 metros, vazão 
média em operação de 13,2 m³/h e vazão máxima de 50 m³/h obtida em poço instalado 
no município de Porto Amazonas. Quimicamente, mencionam que as águas do aquífero 
são bicarbonatadas sódicas, bicarbonatadas-cloretadas potássicas a mistas e com 
baixíssima mineralização (STD entre 15 a 50 mg/l). 
 
Dados fornecidos por vinte (20) poços perfurados pela empresa HIDROPEL na região de 
Ponta Grossa (Katbeh, 2009; in Melo, 2009) revelam vazões variando entre 1 m³/h à   
100 m³/h, mas com média de 19,5 m³/h. 
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Informações acerca da água subterrânea ocorrente na área em questão foram obtidas do 
poço tubular instalado na sede da Fazenda Boiada (Fotos 4.1.2.2A e B), com a coleta de 
uma amostra da água do poço (BD-01PT) para caracterização físico-quimica.  Dados 
construtivos do poço não estão disponíveis, apenas a profundidade que pode ser 
inferida, para o local, entre 100 e 120 metros. Os parâmetros físico-químicos analisados 
(Quadro 4.1.2.1.4a) para a água do poço revelam tratar-se de água pouquíssimo 
mineralizada, extremamente leve, sendo que as maiores concentrações são verificadas 
nos parâmetros STD = 6 mg/l e bicarbonato = 3,54 mg/l; para os cátions, o maior teor é 
o do Ca = 1,06 mg/l. Observa-se também a acidez da água refletida no pH = 5,13 e, por 
outro lado, o teor de Fe = 0,4 mg/l que está ligeiramente acima do VMP para os padrões 
de potabilidade e provavelmente esteja associado às crostas lateríticas que ocorrem nas 
adjacências, mas que pode ser facilmente corrigido. Para os demais parâmetros 
indicadores de qualidade e potabilidade, os resultados são bastante satisfatórios e 
apontam para a boa qualidade da água do Aquífero Furnas captada nesse poço tubular. A 
plotagem desta análise no diagrama de classificação hidroquímica de Piper (Figura 
4.1.2a) cai no campo das águas mistas (cátions), águas bicarbonatadas (ânios) e águas 
bicarbonatadas cálcica (diagrama composto). 

 
 

 

 
Fotos 4.1.2.2a, b – Vista e detalhe do poço tubular profundo instalado próximo à sede da 

Fazenda Boiada, captando água do Aquífero Furnas (para localização vide Mapa II) 

 
Interessa ao empreendimento a perfuração e a instalação de um poço tubular para 
abastecimento de água potável, seja para consumo de funcionários e clientes, seja para 
o preparo de refeições e instalações sanitárias. Para isso serão realizados levantamentos 
geológico-geofísicos para a seleção de pontos favoráveis à perfuração, com ênfase nos 
sistemas de fraturamento NW-SE e próximos de N-S, que são os mais potenciais 
regionalmente. Estes sistemas ocorrem nas proximidades da planta de beneficiamento, 
controlando as linhas de drenagem e serão alvos de prospecção para a locação do futuro 
poço tubular (Mapas II e III).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a b 
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4.1.3 - GEOLOGIA 
 

4.1.3.1 - Contexto Geológico Regional 
 
4.1.3.1.1 – Enquadramento Geológico 
 
O arcabouço geológico no qual se insere a área do empreendimento está representado 
pelos sedimentos areno-síltico-argilosos e carbonáticos pertencentes à Bacia Sedimentar 
do Paraná. Nas adjacências afloram rochas clásticas, areno-pelíticas dos grupos Paraná 
(Formação Furnas) e Itararé, sendo que mais à leste têm-se as rochas granitoides 
denominadas Granito Três Córregos e os filitos intensamente dobrados do Grupo Açungui 
(Formação Votuverava) (Figura 4.1.3.1a). 
 
As rochas da Formação Furnas, que constituem o interesse imediato do presente 
diagnóstico, serão descritas mais detalhadamente na seção 4.1.3.2 – Geologia da Área, 
enquanto neste capítulo serão abordadas a litoestratigrafia e a tectônica da Bacia 
Sedimentar do Paraná. 

 
Segundo Schneider et alli (1974), a Bacia do Paraná é tema de estudo desde o trabalho 
realizado por White em 1908, quando foi proposta a primeira coluna estratigráfica para 
a Bacia. Contudo, sua estratigrafia e evolução ainda continuam bastante discutidas no 
meio geológico, existindo dezenas de colunas estratigráficas diferentes (Milani et alli, 
1994). 
 
Fúlfaro et alli (1982), colocaram como primeiro evento sedimentar de caráter bacinal da 
Bacia do Paraná a deposição do Grupo Paraná (composto pelas Formações Furnas e Ponta 
Grossa), com o início da sedimentação no Devoniano Médio, cuja deposição deu-se sobre 
um embasamento consolidado no Cambro-Ordoviciano. 
 
Já Zalán et alli (1987), incluíram uma Seqüência Siluriana, com depósitos continentais a 
transicionais (Formação Rio Ivaí) e camadas marinhas (Formação Vila Maria), sotopostas 
à Formação Furnas. 
 
Milani et alli (1994), definem a seqüência mais antiga da Bacia do Paraná como tendo 

idade entre o Neo-Ordoviciano e o Eossiluriano, englobando as Formações Alto Garças, 
Iapó e Vila Maria, correspondendo litoestratigraficamente ao Grupo Rio Ivaí (Assine, 
1993, in Milani et alli, 1994). 
 
Segundo Zalán et alli (1987) a estratigrafia da Bacia do Paraná é dividida em cinco 
seqüências deposicionais principais: Ordovicio-Siluriana, Devoniana, Permo-Carbonífera, 
Triássica e Juro-Cretácea. Representam unidades de rochas limitadas por discordância 
de escala bacinal, sendo separadas por uma ou mais unidades litoestratigráficas. 
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A Figura 4.1.3.1b mostra a localização da Bacia Sedimentar do Paraná no contexto da 
América do sul, e a Figura 4.1.3.1d, mais à frente, traz a coluna estratigráfica da 
mesma. 
 

 
Figura 4.1.3.1b  - Mapa de localização da Bacia Sedimentar do Paraná na América do Sul (fonte: Zalán et 

alli, 1987). 

 
4.1.3.1.2 – Arranjo Crono-litoestratigráfico 
 
4.1.3.1.2.1 – Complexo Granítico Três Córregos 
 
O complexo recebeu esta denominação de Fuck (1966) e Muratori (1966), na ocasião dos 
mapeamentos da Comissão da Carta Geológica do Paraná. Trata-se de um extenso 
batólito polidiapírico com mais de 3.700 km², indo de Campo Largo até o Vale do 
Ribeira, entrando no Estado de São Paulo, com uma largura que varia de 10 a 30 km. 
 
Hasui et alli (1984) revisaram seu significado tectônico e metalogenético e separaram o 
batólito em três unidades: granitoides de dois tipos; rochas encaixantes, dentro da faixa 

antes considerada Granito Três Córregos; extensões laterais das encaixantes, para NW e 
SE. Os dois últimos conjuntos foram, portanto, isolados do que se considerava até então 
um batólito, passando a ser denominados Grupo Setuva. No que diz respeito aos 
granitoides, dentro do que se denomina Três Córregos, os autores distinguiram duas 
variedades petrográficas. 
 
A mais comum tem megacristais de microclíneo róseo a esbranquiçado, euédricos a 
subédricos, com inclusões de minerais da matriz: quartzo, oligoclásio, biotita e 
hornblenda, acessoriamente apatita, titanita, zircão, ilmenita e opacos. Os megacristais 
são centimétricos e excepcionalmente decimétricos, podendo aparecer isolados na 
matriz ou formar concentrações que predominam sobre ela. Localmente a composição 
pode ser de plagioclásio. As variações de mineralogia caracterizam desde granitos típicos 
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até monzonitos e granodioritos, menos frequentemente quartzo dioritos. São observados 
enclaves ou xenólitos de anfibolito e biotitito, além de veios pegmatíticos e epidoto, 
indicando processos pneumatolíticos tardios. A segunda variedade aflora em intrusões 
menores nas regiões de Capão Bonito e Ribeirão Branco, na forma de rocha granitóide 
rósea e equigranular, leucocrática e com textura média a grossa, excepcionalmente 
porfirítica. A composição mineralógica é restrita, formada por quartzo, microclíneo ou 
oligoclásio, raramente ortoclásio e alguma biotita ou magnetita. A composição 
petrográfica é de granito, monzonito e granodiorito. 
 
4.1.3.1.2.2 - Sequência Ordovício-Siluriana 
 

 GRUPO RIO IVAÍ 

 
O empilhamento sedimentar da sequência ordovício-siluriana, composta pelo Grupo Rio 
Ivaí, corresponde a conglomerados basais, encimados por arenitos 
continentais/marinhos, diamictitos glaciais, folhelhos marinhos transgressivos e arenitos 
marinhos regressivos, caracterizando um grande ciclo transgressivo-regressivo. O Grupo 
Rio Ivaí, que compreende as formações Alto Garças, na base, Iapó e Vila Maria no topo, 
ocorre em grande parte da bacia e apresenta geometria assimétrica, com maiores 
espessuras a oeste. Ele assenta-se discordantemente sobre rochas do embasamento 
cristalino pré-cambriano. O contato superior com a Formação Furnas é discordante, 
evidenciado pela ausência da Formação Vila Maria no interior da bacia (Assine et alli, 
1994 e Assine et alli, 1998). 
 
A Formação Alto Garças assenta-se sobre o embasamento da bacia. Na sua base 
ocorrem conglomerados esbranquiçados ou avermelhados, com seixos de quartzo e 
matriz arenosa feldspática. Em direção ao topo, passam a predominar arenitos 
conglomeráticos, no topo ocorrem arenitos finos a médios, brancos ou róseos, 
subangulares a arredondados. Os arenitos conglomeráticos apresentam estratificações 

cruzadas de médio porte, tabulares planares e acanaladas, sendo interpretados, 
juntamente com os conglomerados basais, como de origem fluvial. Na porção superior, 
onde os arenitos são de granulometria média a fina, ocorrendo estratificações com 
truncamento por ondas, denotando condições marinhas litorâneas. Esta seção foi 
interpretada como fácies deltaicas de rios entrelaçados (braided deltas), sendo 
caracterizada por um empilhamento transgressivo, interrompido por evento glacial de 
curta duração, caracterizado pela Formação Iapó (Assine et al. 1994 e Assine et al. 
1998). 
 
A Formação Iapó constitui-se de diamictitos avermelhados com clastos polimíticos 
(granitos, gnaisses, quartzitos, filitos e vulcânicas), com matriz lítico-arenosa. O 
ambiente de sedimentação é representativo de uma glaciação continental. Com a 
deglaciação, toda a margem continental gondwânica foi palco de uma grande 
transgressão marinha, quando se depositaram os folhelhos plataformais da Formação 
Vila Maria (Assine et al. 1994 e Assine et al. 1998).  
 
A Formação Vila Maria é constituída por folhelhos, siltitos fossilíferos e arenitos róseos 

finos superpostos. Os folhelhos são de cor cinza, com tonalidades esverdeadas, 
apresentando-se freqüentemente marrom-arroxeados/avermelhados em superfície. A 
porção areno-siltosa superior é constituída por arenitos finos, bem selecionados, que 
apresentam estratificações cruzadas e laminações truncadas por ondas, com 
intercalações de siltitos róseos com moldes de conchas, indicativo de ambiente 
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deposicional marinho raso. Estes arenitos representam a parte regressiva do ciclo 
ordovício-siluriano (Assine et al. 1994). 
 
O Grupo Rio Ivaí constitui um grande ciclo transgressivo-regressivo, com a intervenção 
de regressão no meio do ciclo causada pelo evento glacial de curta duração. A relação 
com os estratos sobrepostos da Formação Furnas é de clara discordância, o que 
evidencia a exposição e erosão durante o Neo-Siluriano Superior. Desta sucessão de 
eventos resultou empilhamento estratigráfico muito similar em várias bacias da margem 
continental do Gondwana, em que arenitos marinhos costeiros e plataformais são 
recobertos por diamictitos glaciogênicos, folhelhos marinhos transgressivos e, 
finalmente, arenitos marinhos com empilhamento regressivo (Assine et al. 1998).  
 
4.1.3.1.2.3 – Sequência Devoniana 
 

 GRUPO PARANÁ 
 

Formação Furnas: Muitas têm sido as divergências quanto ao seu ambiente de 
sedimentação, se marinho (Lange & Petri 1967, Bigarella 1973) ou fluvial (Schneider et 
alli. 1974, Zalán et alli. 1987, Pereira & Bergamaschi (1989). Os estudos realizados 
permitiram verificar que faciologicamente a unidade não é homogênea e que há 
recorrência de fácies continentais e litorâneas. 
 
Na porção inferior da Formação Furnas predominam arenitos feldspáticos/caulínicos 
grossos, texturalmente imaturos. Na base ocorrem, descontinuamente, arenitos 
conglomeráticos e conglomerados quartzosos. Para o topo, a quantidade de feldspatos 
decresce, passando a predominar arenitos granulometricamente mais finos, aos quais se 

entremeam níveis micáceos e/ou argilosos. Estratificações cruzadas, de vários tipos, são 
feições comuns, tendo sido analisadas em detalhe por Bigarella et alli (1966). 
 
Integrando a parte inferior de um grande ciclo transgressivo-regressivo, cujo ápice de 
transgressão situa-se nos folhelhos da Formação Ponta Grossa, a Formação Furnas foi 
depositada em condições transgressivas, com onlap costeiro de oeste para leste. Desta 
forma, a unidade é mais jovem para leste, onde se depositou diretamente sobre o 
embasamento pré-cambriano/eopaleozóico, extravasando os limites orientais da 
sequência ordovício-siluriana. 
 

O trato deposicional proposto é o de sistemas de deltas construídos por rios entrelaçados 
(braid deltas de McPherson et alli 1987). Enquanto ocorria progradação nos lobos ativos, 

os lobos abandonados eram afogados, colonizados por organismos (icnofósseis) ou 
retrabalhados pelas ondas e marés (fácies litorâneas). Novos lobos, sendo construídos 
sobre os mais antigos, causaram recorrência de fácies na vertical. Apesar de alto, o 
aporte não foi suficiente para promover regressão, resultando num empilhamento 
retrogradacional. 
 
Estas relações indicam que a deposição se desenvolveu com aumento de influência 
marinha em direção ao topo, culminando com as camadas de transição. O mapa da 
Figura 4.1.3.1c (Assine, 1999) mostra a área de exposição da Formação Furnas na 
porção SE da bacia, e uma seção colunar confeccionada no Rio Iapó (Canyon do 
Guartelá) representando todo o pacote da unidade. A área objeto deste plano foi 
plotada para melhor visualização. 
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Formação Ponta Grossa: A Formação Ponta Grossa é constituída, da base para o topo, 
pelos Membros Jaguariaíva, Tibagi e São Domingos (Lange & Petri, 1967).  
 

Caracterizado por folhelhos cinzentos marinhos, com intercalações de arenitos finos 
retrabalhados por ondas em plataforma terrígena rasa, o Membro Jaguariaíva representa 
o afogamento dos sistemas deltáicos da Formação Furnas no Emsiano. 
 

A grande transgressão global do Devoniano Médio Superior, que na Bacia do Paraná 
atingiu o máximo com a deposição dos folhelhos cinza-escuros do Membro São Domingos, 
foi interrompida temporariamente, pelo avanço de sistemas deltáicos provindos de leste 
e nordeste (Andrade & Camargo, 1980; Popp & Barcellos-Popp, 1986). A conseqüente 
regressão progradacional, que definiu assim duas significativas superfícies de máxima 
inundação (Emsiano e Givetiano) durante a transgressão devoniana, teve como 
consequência a deposição de arenitos na porção média da unidade, numa seção referida 
litoestratigraficamente como Membro Tibagi. As causas deste avanço estão relacionadas 
a reativações tectônicas nas áreas-fonte, que promoveram aumento no aporte de 
terrígenos, o que é particularmente evidente no flanco nordeste, onde espessa cunha 
clástica deltáica, inclusive com intervalos conglomeráticos, interpôs-se entre os 
folhelhos marinhos. 
 
Apesar de ocorrer em grande parte da bacia, a Formação Ponta Grossa apresenta suas 
maiores espessuras em dois grandes baixos estruturais, onde inclusive a parte regressiva 
do ciclo está parcialmente preservada. Sedimentos regressivos frasnianos foram 

constatados no topo da unidade em pouquíssimos poços, destacando-se o 2-AP-1-PR 
(Apucarana), onde foram atravessados 654 m da Formação Ponta Grossa, a máxima 
espessura constatada até o presente. 
 
4.1.3.1.2.4 – Sequência Permo-Carbonífera 
 

SUPER-GRUPO TUBARÃO 
 

 GRUPO ITARARÉ 
 

Para Castro (1999) o Grupo Itararé, de idade westphaliana/artinskiana, constitui 
complexa unidade da Bacia Sedimentar do Paraná considerando-se seus aspectos 

deposicional-paleogeográfico e cronoestratigráfico, devido, sobretudo às condições 
glaciais que marcaram sua deposição, culminando em inúmeros fácies e sistemas 
deposicionais caracterizados por complexos arranjos espaciais. 
 
Schneider et alli (1974) propõem importante subdivisão litoestratigráfica para o Grupo 
Itararé, ao identificarem as Formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul nos 
estados de Santa Catarina e Paraná. Já França & Potter (1988) estabelecem um 
arcabouço litoestratigráfico para o Grupo em toda a Bacia, quando identificaram três 
grandes ciclos de argilosidade crescentes ao topo, denominados de Formações Lagoa 
Azul, Campo Mourão e Taciba. Nessa proposição os constituintes litológicos de cada ciclo 
receberam denominações formais, como, por exemplo, o Membro Lontras do topo do 
segundo ciclo (Formação Campo Mourão), ou os Membros Rio Segredo, Chapéu do Sol e 
Rio do Sul do terceiro ciclo (Formação Taciba), constituídos respectivamente por 
arenitos, diamictitos e folhelhos. Posteriormente, Milani et alli (1994) propuseram a 
eliminação do Membro Lontras e posicionaram o Membro Rio Segredo para o topo da 
Formação Campo Mourão. 
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Formação Campo do Tenente (base): É formada basicamente por argilito castanho-
avermelhado com laminação plano-paralela. Secundariamente ocorrem ritmitos e 
diamictitos com matriz arenosa, e em alguns locais na base, arenitos amarelados finos a 
médios mal selecionados, exibindo estratificações plano-paralelas e cruzadas acanaladas 
(Petri & Fúlfaro, 1983). A espessura da unidade é de cerca de 280 metros e o ambiente 
deposicional é interpretado como flúvio-glacial. 
 
Formação Mafra: Engloba arenitos esbranquiçados, amarelos e vermelhos com 
granulometrias distintas, aflorando desde arenitos finos e bem selecionados, com 
laminação ondulada e estratificação plano-paralela em bancos espessos, passando por 
arenitos médios a grossos com estratificação cruzada acanalada e estruturas cut and fill; 
de modo subordinado ocorrem diamictitos, conglomerados, ritmitos e argilitos. A 
espessura é estimada em cerca de 350 metros sendo o ambiente considerado como 
flúvio-glacial e deltáico. 
 
Formação Rio do Sul (topo): Representa a unidade de topo do Grupo e exibe 
constituição basicamente argilosa, envolvendo folhelhos e argilitos cinza escuros, 

ritmitos, arenitos finos e, localmente, diamictitos. Nos termos argilosos são descritas 
laminações plano-paralelas e estruturas cone-in-cone. Já nas camadas síltico-arenosas 
predominam estruturas de marcas de sola, acamamento gradacional, laminações 
convolutas, plano-paralelas e cruzadas, marcas de escorregamentos e marcas onduladas. 
Nos fácies arenosos observam-se laminação cruzada, estruturas de escorregamentos e 
estratificação irregular. A espessura atinge em torno de 350 metros, sendo os 
sedimentos depositados em ambiente flúvio-lacustre-glacial, dominantemente. 
 
Na porção norte da Bacia do Paraná, o Grupo Itararé apresenta-se indiviso, recebendo 
nesse local o nome de Formação Aquidauana (Schneider et alli, 1974). 
 

 GRUPO GUATÁ 

 
Composto por siltitos cinza, esverdeados e de arenitos com intercalações de camadas de 
carvão e folhelhos carbonosos que se distribuem verticalmente desde o topo do Grupo 
Itararé até a base da Formação Irati. Apresenta idade do Permiano Médio ao Inferior 
(Schneider et alli, 1974). 
 
Formação Rio Bonito: Constituída de uma seção arenosa basal, uma média 
predominantemente argilosa, e uma superior areno-argilosa, são encontrados os 
primeiros leitos de carvão explorados na Bacia do Paraná. Schneider et alli (1974) 
separaram essa formação em três membros: Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis; sendo os 
mesmo depositados em ambientes transgressivos marinho e estando as fácies carbonosas 
associados a lagunas e mangues costeiros. 
 
Esta unidade representa um pacote sedimentar com espessura máxima da ordem de 270 
metros depositado sobre o Grupo Itararé, sendo melhor definida e conhecida no Estado 
de Santa Catarina. Em geral é subdividida em três membros, da base para o topo: 
Triunfo (arenitos finos a médios, esbranquiçados, podendo ser grosseiros, micáceos, 

argilosos e com seleção média), Paraguaçu (siltitos escuros, folhelhos cinza médios a 
esverdeados com finas intercalações de margas e níveis de carvão) e Siderópolis 
(arenitos finos cinza escuros, duros com intercalações de siltitos, siltitos carbonosos, e, 
camadas de carvão). 
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Figura 4.1.3.1d - Coluna litoestratigráfica da Bacia do Paraná (Segundo Milani et alli, 1994). 
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Süffert (1977) caracteriza a Formação Rio Bonito na região carbonífera catarinense, 
durante a realização do projeto carvão entre Araranguá e Torres, com base em na 
execução de uma ampla campanha de sondagem. 
 
A Formação Rio Bonito é identificada, na região, como um pacote sedimentar com 
espessura entre 81 a 117 metros, depositados diretamente sobre a Formação Rio do Sul 
(Grupo Itararé). Com base nas informações obtidas das sondagens, estes autores relatam 
ser possível subdividir a seqüência em três “intervalos”, como segue: 
 
Intervalo Inferior: Com espessura entre 20m e 60m, verificada a NE de Araranguá, e 

constituído sobretudo por arenitos; na base do intervalo descrevem 
entre 3m e 6m de arenitos médios a grossos. 

Intervalo Médio: Constituído de siltitos e siltitos arenosos e localmente, intercalações 
de camadas de arenito; as cores predominantes são esverdeadas e a 
estrutura mais comum é a laminação plano-paralela. A espessura 
verificada nos furos varia entre 37m a 49m, sendo que o topo deste 
intervalo exibe grande continuidade lateral e contém as camadas de 

carvão “Pré-Bonito”. 
Intervalo Superior: Pacote contendo arenitos finos a médios com raras intercalações de 

siltitos e várias camadas de carvão, atingindo no total entre 37m e 
68m de espessura. A camada de carvão denominada “Rio Bonito” 
ocorre na base do intervalo, vindo logo acima a camada “Ponte 
Alta”; já na metade superior do intervalo têm-se as camadas 
“Irapuã” e “Barro Branco”. 

 
Formação Palermo: Unidade composta de siltitos e siltitos arenosos, localmente são 
encontrados arenitos finos e conglomeráticos possuindo bioturbações. O ambiente 
deposicional é marinho transgressivo de águas rasas. DNPM (1987) relata ser a Formação 
Palermo essencialmente pelítica, contendo siltitos arenosos, siltitos e folhelhos sílticos 
com intercalações delgadas e interlaminações de arenitos quartzosos muito finos. Suas 
cores variam do cinza-escuro, médio a claro e menos comumente cinza-esverdeado; 
matéria orgânica e carbonato podem ocorrer localmente; quando alteradas as rochas 
exibem cores amarelo-esverdeadas e esbranquiçadas. O ambiente deposicional é 
considerado como marinho raso de baixa energia, afetado por fraca a moderada ação de 

ondas e pequenos canais de maré. 
 
Sua espessura em superfície é bastante regular, girando em torno de 100 metros, e, em 
subsuperfície atinge até 300 metros. Seu contato superior com a Formação Irati é 
concordante, e o inferior, com a Formação Rio Bonito se dá de maneira transicional. 
 
4.1.3.1.2.5 – Sequência Permiana 
 

 GRUPO PASSA DOIS 
 
Formação Irati: Esta formação se caracteriza por apresentar uma faciologia bastante 
complexa, com folhelho, folhelho betuminoso, arenito, marga, carbonato e anidrita, 

indicativos de uma geometria de bacia igualmente complexa, composta por golfos e 
baias  de profundidade e salinidade variadas (Milani et alli, 1994 apud Daemon et 
alli,1991).  
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O Membro Taquaral (base) é essencialmente pelítico e apesar de sua reduzida espessura, 
possui generalizada distribuição na Bacia. Litologias semelhantes às dele ocorrem 
intercaladas tanto no Membro Assistência dessa Formação como predominam na 
Formação Serra Alta, sobreposta. Em São Paulo ocorre, na base do Taquaral, um nível 
delgado de conglomerado contendo seixos de sílex e quartzo, além de fragmentos de 
dentes de peixe e crustáceos. O Membro Assistência que se localiza no topo desta 
formação é representado por um horizonte ímpar no contexto do registro paleozóico sul-
americano, por apresentar muitos fósseis da rica fauna de répteis Mesossaurídeos que 
viveram naquela época. É constituído de folhelhos pretos pirobetuminosos, folhelhos e 
argilitos cinzentos, calcários às vezes dolomíticos e silicificados. Como estruturas 
sedimentares comparecem mais freqüentemente estratificação plano-paralela, e, mais 
raramente marcas de onda, brecha intraformacional e laminação algálica. 
 
A Formação Irati foi depositada em condições de um mar restrito, progressivamente 
mais salino da base para o topo (Milani et al. 1994). 
 
Formação Serra Alta: A Formação Serra Alta compreende uma seqüência de folhelhos e 

siltitos cinza-escuros a pretos, tendo como principal estrutura a fratura conchoidal. 
Quando intemperizados mostram cores cinza-claro a cinza-esverdeado e amareladas. 
Normalmente são maciços ou possuem uma laminação plano-paralela incipiente, às 
vezes micáceos. Localmente, contêm lentes e concreções calcíferas, com formas 
elipsoidais que podem alcançar até 1,5 m de comprimento com 50 cm de largura. 
Quanto ao conteúdo fossilífero é representado por restos de peixes, pelecípodes e 
conchas, o que cronoestratigraficamente a situa no Permiano Superior. 
 
IPT (1980) relata que a estratificação plano-paralela é a única estrutura sedimentar 
presentes nas rochas desta formação. Sua espessura máxima não ultrapassa 117 metros, 
conforme verificado em poço de Santa Catarina. 
 
Formação Teresina: Litologicamente predominam argilitos cinza escuros a esverdeados 
com os quais se intercalam ritmicamente siltitos cinza escuros, róseos a avermelhados 
(quando alterados); lentes de calcário oolíticos e silicificados ocorrem localmente 
entremeados na seqüência. As estruturas sedimentares predominantes estão 
representadas pela laminação "flaser", presente nas alternâncias entre folhelhos 

escuros, siltitos e arenitos muito finos; secundariamente tem-se laminação ondulada, 
microlaminação cruzada, fendas de contração, marcas de ondas e diques de arenito. 
Estas estruturas, juntamente com o conteúdo fossilífero a base de restos de plantas, 
bivalves e palinomorfos, indicam um ambiente marinho raso, com águas agitadas, 
influenciado pela ação de ondas e marés. 
 
A espessura da unidade chega a atingir entre 600 e 650m no centro da bacia em 
sondagens realizadas, e em superfície as maiores espessuras são verificadas em Santa 
Catarina e Paraná, variando entre 190 e 240 metros. Seu contato interior e superior, 
respectivamente, com as formações Serra Alta e Rio do Rasto são concordantes. 
 
Formação Rio do Rasto: A faixa aflorante da Formação Rio do Rasto exibe espessuras 
entre 35m (seção-tipo, no km.19 da Rodovia Laudo Müller-São Joaquim) e 250m (trecho 
Santa Cecília-Monte Castelo/SC na BR-116). Em subsuperfície foi interceptado 350m de 
sedimentos desta unidade no poço 1-TP-2-SC, em Trés Pinheiros-SC. O contato superior 
com a Formação Botucatu se dá por discordância erosiva, e o inferior com Membro 
Serrinha é concordante e gradacional. 
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Em termos paleontológicos, encontram-se neste membro pelecípodos, conchostráceos, 
restos de labirintodontes e restos vegetais abundantes. Mühlmann et alli (op.cit) 
considera que os sedimentos Morro Pelado foram depositados em ambiente fluvial de 
baixa energia e em condições oxidantes. Zalán et alli (1986) refere-se a um ambiente 
estritamente continental no qual sedimentos depositados em lagos e planície aluviais são 
recobertos e recobrem dunas arenosas. 
 
O Membro Morro Pelado é formado predominantemente por arenitos avermelhados com 
tons de púrpura, verde e chocolate, apresentando estratificações cruzadas acanaladas e 
horizontais; siltitos e argilitos vermelhos e arroxeados ocorrem intercalados aos 
arenitos. Estes, em geral, são lenticulares com espessura média em torno de 3m e 
esporadicamente alcançando 10m. 
 
O Membro Serrinha constitui a unidade mais importante da formação com suas rochas 
aflorando na Serrinha dos Macacos a cerca de 9km ao norte de Mallet na BR-153. As 
litologias típicas do membro estão representadas por siltitos, argilitos e arenitos finos 
bem selecionados e cores variegadas: esverdeada, chocolate, avermelhada e bordô; 

lentes de calcário impuro ocorrem localmente. Tais litologias ocorrem intimamente 
intercaladas formando camadas de grande continuidade lateral e com espessura 
centimétrica a métrica. A alternância de sedimentos com comportamentos distintos em 
relação ao intemperismo acaba por gerar uma feição típica para a seqüência através de 
reentrâncias (pelitos) e saliências (arenitos). 
 
Nos arenitos e siltitos desenvolvem estratificações cruzadas de pequeno porte, 
estratificação horizontal ou estrutura maciça e, menos comumente, laminações cruzadas 
e onduladas. Já nas camadas de constituição síltico-argilosa ocorrem laminação paralela, 
ondulada, lenticular e também "flaser". As espessuras em superfície giram em torno de 
250m, e em subsuperfície atingem 526 metros em Campo Mourão-PR. 
 
4.1.3.1.2.6 – Sequência Triássica 
 
Está representada pela Formação Pirambóia, que consiste em arenitos esbranquiçados 
amarelados, avermelhados, médios a muito finos, silticos-argilosos, com intercalações 
de finas camadas de argilitos e siltitos, ocorrem localmente conglomerados com clastos 

de argila e/ou clastos de sílex. Apresenta estratificação planar, cruzada e acanalada. 
Ambiente continental fluvial, com depósitos de rios meandrantes e pequenas lagoas. O 
contato é discordante entre as unidades inferior (Formação Rio do Rasto) e superior 
(Formação Botucatu).  
 
4.1.3.1.2.7 – Sequência Juro-Cretácea 
 

 GRUPO SÃO BENTO 
 
Formação Botucatu: Formada por arenitos avermelhados, finos a médios, bem 
arrendondados. Apresenta estratificação cruzada tangenciais em grandes colunas, 
estratificação plana-paralela e cruzada acanalada. Pelas características, o ambiente é 

desértico, com deposição eólica.  
 

Gonzaga de Campos (1889) descreveu como Grés de Botucatu um pacote de arenitos 
vermelhos aflorantes na Serra do Botucatu, entre a cidade de São Paulo e a cidade de 

http://www.cprm.gov.br/coluna/referencias.htm#GONZAGA
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Botucatu, SP. White (1908) intitula de "Grés de São Bento" a seqüência atualmente 
designada de Formação Botucatu.  
 
Litologicamente, é constituída por arenitos bimodais, médios a finos, localmente grossos 
e conglomeráticos, com grãos arredondados ou subarredondados, bem selecionados. 
Apresentam cor cinza-avermelhado e é freqüente a presença de cimento silicoso ou 
ferruginoso. Constituem expressivo pacote arenoso, com camadas de geometria tabular 
ou lenticular, espessas, que podem ser acompanhadas por grandes distâncias. 
  
No terço inferior, apresenta finas intercalações de pelitos, sendo comuns 
interlaminações areia-silte-argila, ocorrendo freqüentes variações laterais de fácies. À 
medida que se dirige para o terço médio, desaparecem as intercalações pelíticas, 
predominando espessas camadas de arenitos bimodais, com estratificação acanalada de 
grande porte, indicando que as condições climáticas se tornavam gradativamente mais 
áridas, implantando definitivamente um ambiente desértico. 
 
A persistência de estruturas sedimentares, tais como estratificação cruzada acanalada 

de grande porte, estratificação cruzada tabular tangencial na base e estratificação 
plano-paralela, a bimodalidade dos arenitos, evidenciada por processos de "grain fall" e 
"grain flow" e, ainda, as freqüentes intercalações pelíticas, "ripples" de adesão e marcas 
onduladas de baixo-relevo, sugerem ambiente desértico com depósito de dunas e 
interdunas.  
 
Os contatos da Formação Botucatu com as rochas basálticas da Formação Serra Geral, 
que lhe sobrepõe, e com a Formação Rio do Rasto, subjacente, são discordantes. 
  
Esta formação, juntamente com outras unidades gonduânicas, constitui-se no maior 
aquífero da América do Sul, conhecido como "Aquífero Guaraní". 
  
Formação Serra Geral: A Formação Serra Geral compreende um conjunto de derrames 
de lavas subhorizontais, formado por basaltos vítreos, maciços e amigdaloidais, de 
composição essencialmente toleítica e, subordinadamente andesítica-riolítica. Em geral, 
são rochas muito fraturadas, de coloração marrom, cinza e verde escura; texturalmente 
predominam os tipos afaníticos a faneríticos muito finos, sendo as estruturas mais 

comumente encontradas a maciça, a de fluxo e a vesicular-amigdalóide. A mineralogia 
essencial é formada por plagioclásio e piroxênio, compondo cerca de 70 a 90% do volume 
total da rocha; os minerais secundários estão representados por clorita, serpentina, 
quartzo, calcita, magnetita, ilmenita e sulfetos. 
 
O intenso vulcanismo gerador destas rochas, ocorrido na Era Mesozóica (Juro-Cretáceo), 
desenvolveu-se através de inúmeros derrames de lavas sucessivos que ascenderam à 
superfície através de grandes planos de descontinuidades crustal. Tal magmatismo 
recobre atualmente cerca de 1.200.000 km², distribuídos pelos estados do sul-sudeste do 
Brasil, noroeste do Uruguai, nordeste da Argentina e sudeste do Paraguai. A espessura 
máxima verificada em sondagens chega a atingir até cerca de 1.500-2.000 m (região de 
Pres. Epitácio-SP e noroeste do Paraná), tornando-se mais delgadas no limite entre o 
R.G. do Sul e Uruguai-Argentina, onde a espessura dos derrames não ultrapassa 50 m. 
 
De modo geral, os derrames apresentam um conjunto de estruturas de fluxo e de 
resfriamento, reconhecido pela repetição de zonas vítreas e de degaseificação. Na base 
de cada derrame ocorre a zona vítrea gerada pelo rápido resfriamento da lava. Uma vez 

http://www.cprm.gov.br/coluna/referencias.htm#WHITE
http://www.cprm.gov.br/coluna/fmserrageral.html
http://www.cprm.gov.br/coluna/fmriorasto.html
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meteorizada, esta zona é transformada em camadas argilosas de espessura variável. Na 
parte central, os derrames exibem dois tipos de fraturas de resfriamento: o primeiro é 
constituído por fraturas paralelas a base e ao topo de cada derrame; o segundo 
representa fraturas verticais, cuja intersecção dos vários planos dá origem às estrutura 
colunares com base hexagonal, denominadas de "disjunção colunar". A porção superior 
do derrame caracteriza-se pela ocorrência de amígdalas e vesículas, gerando a zona de 
degaseificação, com espessura e continuidade laterais bastante variáveis. Nesta zona, os 
vacúolos podem se encontrar vazios (vesicular) ou preenchidos por minerais secundários 
(amígdalas), como zeólitas, calcita, argilo-minerais e outros. 
 
4.1.3.1.2.8 – Sequência Cretácea 
 

 GRUPOS BAURU E  CAIUÁ 

 
A Bacia Bauru formou-se no Cretáceo Superior, em evento de compensação isostática 
posterior ao acúmulo de quase 2.000 metros das lavas basálticas do Cretáceo Inferior. 
Trata-se de uma seqüência sedimentar essencialmente arenosa com espessura máxima 
de cerca de 300 metros depositada em clima semi-árido a árido. O contato com os 
basaltos da Formação Serra Geral se dá por discordância litológica e seu limite superior 
é erosivo marcado pela Superfície Sul-Americana ou sua posterior dissecação (Fernandes 
& Coimbra, 2000). 
 
Historicamente, a Formação Caiuá foi tratada como uma unidade litológica com 
identidade própria desde sua definição formal por Washbourne (1930, in: Fernandes & 
Coimbra, 1994) até o penúltimo mapa geológico do Estado de São Paulo apresentado 
pelo IGG em 1974. Porém, com base em características litológicas, relações 
estratigráficas e associações faciológicas identificadas no noroeste do Paraná e extremo 
oeste de São Paulo, Fernandes (1992) dividiu a unidade Caiuá nas Formações Goio Erê e 
Rio Paraná, elevando-se assim a Formação Caiuá à categoria de Grupo. A organização 

estratigráfica aceita atualmente para os Grupos Bauru e Caiuá é representada na Tabela 
4.1.3a a seguir. 
 

Tabela 4.1.3a – Organização estratigráfica atual dos Grupos Bauru e Caiuá. 

GRUPO  FORMAÇÃO 

BAURU 

Marília 

Presidente Prudente 

São José do Rio Preto 

Uberaba 

Araçatuba 

Vale do Rio do Peixe 

CAIUÁ 

Santo Anastácio 

Rio Paraná 

Goio Erê 

SÃO BENTO Serra Geral 

Fonte: Fernandes & Coimbra (2000) 
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O arenito Caiuá aflora principalmente no Paraná, onde estão praticamente ausentes as 
outras unidades, e reúne três unidades de arenitos acumulados em ambiente desértico, 
geneticamente relacionadas, correspondentes a sub-ambientes distintos: 
 
Formação Rio Paraná: É formada basicamente por arenitos marrom-avermelhado a 
arroxeado, finos a médios, quartzosos, secundariamente subarcoseanos. Exibe 
estratificação cruzada de médio a grande porte com sets de até 10 metros de altura, 
tangencial na base, em corpos de geometria cuneiforme limitados por superfícies de 
truncamento, estas ocorrem principalmente na região do Pontal do Paranapanema e 
extremo noroeste do Paraná – provável área central do paleodeserto Caiuá e seu 
ambiente deposicional é considerado como sendo a porção central de um sand sea, com 
fácies de interdunas. Em geral, os arenitos desta unidade são bem selecionados, com 
grãos bem arredondados nas frações mais grossas. A maioria dos grãos exibe superfície 
fosca, encoberta por película ferruginosa. O tom cinza-arroxeado está associado a 
revestimento dos poros por argila, que tende a ser substituída por caolinita por 
intemperismo. As maiores espessuras em perfuração são: 277 metros em Altônia e 205 
metros em Terra Rica, ambas no Paraná. 

 
Formação Goio Erê: Aflora na porção sudeste da área de afloramento dos arenitos 
Caiuá no Estado do Paraná, onde apresenta espessuras em torno de 50 metros. Engloba 
arenitos quartzosos freqüentemente subarcoseanos, marrom-avermelhado a cinza-
arroxeado, com granulação fina a muito fina, ocasionalmente média, dispostos em 
camadas tabulares com intercalação de estratificações cruzadas e bancos com aspecto 
maciço. Os grãos, como na Formação Rio Paraná, apresentam superfície fosca 
encobertos por película ferruginosa. Nesta unidade a cimentação carbonática é 
freqüente. A deposição ocorreu em áreas periféricas de sand sea, onde não houve 
preservação de grandes construções eólicas. O contato com a Formação Rio Paraná é 
transicional, erosivo com a Formação Serra Geral (basal) e no topo apresenta depósitos 
arenosos cenozóicos, aluviais e coluviais. 
 
Formação Santo Anastácio: Aflora principalmente nos estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul, em Minas Gerais e no Paraná sua ocorrência é muito restrita. É 
constituída por arenitos finos a muito finos, essencialmente quartzosos e 
caracteristicamente maciços, por vezes com poucas estratificações plano-paralelas e 

cruzadas de baixo ângulo mal definidas. 
 
Uma associação faciológica anômala denominada Associação faciológica Mairá, foi 
descrita por Fernandes et alli (1992) na localidade de Mairá, a NE da Maringá-PR, como 
sendo composta por arenitos conglomeráticos intercalados com arenitos e camadas de 
conglomerados. O ambiente deposicional foi interpretado como sendo de extra-dunas 
(lençóis de areia, wadis, sabkhas), acumulados em extensas planícies desérticas ao redor 
do sand sea. A Associação Faciológica Mairá foi classificada como depósito de deflação 
da margem deste campo arenoso. 
 
4.1.3.1.3 – Tectônica da Bacia do Paraná 
 
Para entender a evolução tectono-sedimentar da Bacia do Paraná, é preciso entender a 
estruturação do seu embasamento. Para Zalán et alli (1987) as seqüências sedimentares 
da bacia depositaram-se sobre o recém constituído continente do Gondwana, que por 
sua vez é composto por vários núcleos cratônicos com suas diversas faixas móveis. 
Cordani et alli (1984) estudou em detalhe o embasamento da Bacia do Paraná através de 
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poços que amostraram a seqüência pré-siluriana. Através desse estudo foi levantada a 
hipótese de um núcleo cratônico no centro da bacia que estaria rodeado por faixas 
móveis. 
 
Segundo Zalán et alli (1987) não é possível comprovar a existência de um rift central 
que pudesse ter causado o início da deposição da seqüência mais antiga da bacia. No 
entanto, estudos geofísicos efetuados por Marques et alli (1993) registraram anomalias 
gravimétricas e magnetométricas de direção NE-SW marcando toda a bacia, sendo isto 
relacionado a uma estruturação antiga do embasamento. Também foi detectado um 
padrão NE-SW com dados de sísmica e reflexão que levantou a hipótese sobre um rift 
central localizado na porção central da bacia. De acordo com Milani & Ramos (1998) um 
material ígneo paleozóico, o “Basalto Três Lagoas”, foi encontrado em meio a 
sedimentos inferiores do Ordoviciano-Siluriano. 
 
Zalán et alli (1990) através de levantamentos geofísicos eletromagnéticos, estudou o 
arcabouço estrutural da Bacia do Paraná, revelando grandes lineamentos que 
condicionaram a evolução tectono-estratigrafica da bacia. A Figura 4.1.3.1e representa 

os principais lineamentos da Bacia do Paraná. 
 
De acordo com Quintas et alli (1999), todas as formações que compõem o conteúdo 
vulcano-sedimentar da Bacia do Paraná enquadram-se em cinco seqüências principais 
que são; Siluro-Ordoviciana, Devoniana, Pemo-Carbonífera, Triássica-Jurássica que 
precede o evento magmático da seqüência Juro-Cretácea. De acordo com a mesma 
autora, a seqüência que contem as maiores sedimentações corresponde ao início das 
seqüências Siluro-Ordoviciana e Permo-Carbonífera, o que caracteriza um tectonismo 
distensivo neste período.  
 

 
Figura 4.1.3.1e - Principais lineamentos encontrados na Bacia do Paraná. 

Fonte: Zalán et alli, 1987. 
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4.1.3.2 - Geologia da Área 
 

O contexto geológico local é bastante simples, litologicamente, estando representado 
quase que totalmente por rochas areníticas pertencentes à Formação Furnas, Grupo 
Paraná, da Bacia Sedimentar do Paraná, conforme ilustrado no Mapa II – Mapa Geológico 
da Área. De forma restrita tem-se a ocorrência de rochas areno-pelíticas do Grupo 
Itararé, reconhecidas no sul do Bloco Boiada em sondagens rotativas, e também em 
alguns afloramentos. 
 
As características geológicas da área pesquisada foram definidas a partir de várias fontes 
de informação, destacando-se os trabalhos prospectivos e RFPs elaborados para os dois 
blocos de áreas que compõem o empreendimento, sondagens a trado e rotativa, e 
descrição detalhada de afloramentos naturais com amostragem de canal e elaboração de 
seções colunares de exposições mais representativas (Figura 4.1.3.2a ; Pranchas 
4.1.3.2a e 4.1.3.2b). 
 
Característica marcante destas rochas é a forma de ocorrência, com destaque para os 

amplos platôs com relevo plano a suave ondulado, nos quais sobressaem, localmente, 
afloramentos rochosos constituídos por arenitos mais resistentes, conformando lajeados 
e “inselbergs” (Prancha 4.1.3.2b - A,B,F,G). Ainda, devido à intensa tectônica rúptil 
imposta à essas litologias (Prancha 4.1.3.2a – A, F, G), ocorre o entalhamento profundo 
de parte da rede de drenagem, com desenvolvimento de relevo escarpado e de canyons, 
como por exemplo aqueles associados ao vale do Rio Tibagi (Prancha 4.1.3.2a – F e G). 
A coluna litoestratigráfica simplificada proposta para a área pode ser vista no Quadro 
4.1.3.2a abaixo. 
 

Quadro 4.1.3.2a - Coluna Litoestratigráfica da Área do Empreendimento 

IDADE GRUPO FORMAÇÃO LITOLOGIA AMBIENTE 

MESOZÓICO - Serra Geral Diques de diabásio e diorito 
Vulcânico 

continental 

PALEOZÓICO 
(Permo-Carbonífero) 

ITARARÉ 
Campo do 
Tenente? 

Arenitos finos a grossos, mal 
selecionados, com silte/argila 
castanho-avermelhado a cinza, 
e, argilitos siltosos, róse-
avermelhados a castanhos, 
mosqueados 

Continental 
fluvial  

PALEOZÓICO 
(Siluro-Devoniano) 

PARANÁ Furnas 

Arenitos quartzosos finos a 
grossos, níveis de pelitos e 
conglomerados; presença de 
icnofósseis das fácies Cruziana e 
Skolithos 

Continental 
fluvial e marinho 

raso 

 
4.1.3.2.1 - Litoestratigrafia 

 
4.1.3.2.1.1 – Formação Furnas 
 
A descrição de afloramentos e de amostras das sondagens tanto na área como nas 
adjacências, permitiu o reconhecimento de arenitos desde finos a grossos, coloração 
predominante esbranquiçada com tons amarelados e róseos, às vezes 
microconglomerático na base (Foto 4.1.3a, Prancha 4.1.3.2a – C, D, H), evidenciando 
granodecrescência ascendente. Estratificação plano-paralela, cruzada planar, acanalada 
e tangencial na base, marcas onduladas e laminação plano-paralela constituem as 
estruturas sedimentares predominantes e foram reconhecidas sobretudo nos canais CN-
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01 e CN-02, que representam excelentes exposições dos arenitos que ocorrem na área. 
Tais afloramentos se localizam às margens da BR-376 nas proximidades da ponte sobre o 
Rio Tibagi. Camadas de argila esbranquiçada, caulinítica, ocorrem intercaladas aos 
arenitos, com geometria tabular e também acanalada (Foto 4.1.3b). 
 
Importa ao presente empreendimento a friabilidade do arenito Furnas, e 
consequentemente, a espessura do corpo do minério que possa ser desmontado 
mecanicamente, sem uso de explosivos. As sondagens executadas (trado, tricone, 
rotativa diamantada) forneceram adequadamente esta informação, através da coleta da 
polpa no intervalo friável e a penetração na rocha consolidada com recuperação dos 
testemunhos (Fotos 4.1.3c,d). Estes trabalhos prospectivos possibilitaram, além da 
determinação das espessuras “lavráveis”, a descrição das características físicas da rocha 
interceptada, contribuindo para o conhecimento da geologia da área, e particularmente 
do arenito Furnas (Anexo 2.7.4-II). Na Fase 1, as sondagens revelaram espessuras de 
arenito friável variando entre 4 m e 25 m, com média de 14,26 m (Bloco Capão das 
Almas), e, de 7 m a 25 m, média de 17 m (Bloco Boiada). Mais recentemente, através da 
Fase 2 o Bloco Boiada foi detalhado com a realização de treze (13) sondagens rotativas 

adicionais, os quais mostraram espessuras de minério friável oscilando entre 4,5 m e 30 
m (SR-10), mas com média da ordem de 11 m.  
 

  

  
Foto 4.1.3a a d – Nível conglomerático iniciando ciclo de granodecrescência ascendente (a); 

camada centimétrica de rocha pelítica, em geral caulinítica e de coloração clara (b); arenito fino a 
grosso, esbranquiçado, bem selecionado, com arredondamento e esfericidade altos (c; SR-05), e, arenito 

quartzoso, grosso, branco a bege, friável, com arredondamento e esfericidade altos, às vezes 
conglomerático, feldspáticos e com percolações de óxidos (d; SR-10). 

 

a b 

c d 
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A Figura 4.1.3.1c, extraída de Assine (1999), ilustra a faixa de afloramentos da 
Formação Furnas em sua porção sudeste na Bacia do Paraná, juntamente com um perfil 
estratigráfico completo da unidade, descrito no canyon Guartelá, esculpido pelo Rio 
Iapó. A área de interesse foi plotada para comparação. O referido autor faz uma 
descrição detalhada da Formação Furnas, subdividindo-a em três associações 
faciológicas, denominadas unidade inferior, unidade média e unidade superior, 
resumidas a seguir. Estratigraficamente, a área em tela sugere estar posicionada na 
porção superior da unidade média da Formação Furnas, mas já entrando na unidade 
superior, conforme atestam as características físicas e geométricas dos sedimentos e a 
presença de icnofósseis nas adjacências da poligonal. 
 
Unidade Inferior:  Constituída de arenitos médios a muito grossos, feldspáticos 
e/ou cauliníticos, com grãos angulosos a subangulosos formando camadas tabulares, 
lenticulares e cuneiformes, espessuras entre 0,5 e 1,5m; as estruturas sedimentares 
mais comuns são estratificação cruzada planar e tangencial na base; ocorrem 
intercalações de arenitos conglomeráticos e conglomerados quartzosos de granulometria 
fina, clastos subangulosos menores que 2 cm. Conglomerados ocorrem em camadas de 

até 1 m, camadas lenticular a irregular, exibindo granodescrescência ascendente; são 
maciços texturalmente ou apresentam estratificação plano-paralela mal definida. Assine 
(op. cit) interpreta estas camadas conglomeráticas basais como depositadas em canais 
largos e rasos em planícies aluviais costeiras, com a deposição se dando diretamente 
sobre o embasamento plano sem evidência de vales incisivos. Relata ainda que a 
ocorrência de icnofósseis em arenitos grossos a conglomeráticos a 3 metros do contato 
com o embasamento sugere influência marinha já na base da unidade. 
 
Unidade Média:  Constituída de arenitos finos a grossos formando camadas 
tabulares e cuneiformes e espessuras entre 0,5 e 2,0m e estratificação cruzada planar; 
camadas frontais dos estratos cruzados podem ser tangenciais na base e gradam para 
arenitos muito finos e siltitos ricos em muscovita em camadas com acamamento 
ondulado; com menor freqüência aparecem estratificação cruzada acanalada e 
sigmoides em corpos arenosos separados por lâminas de argila. Nos intervalos mais finos 
podem ocorrer lâminas entre as camadas frontais, estrutura flaser e intraclastos de 
argila. O ambiente deposicional é interpretado como marinho costa-afora dominados por 
marés. O conteúdo icnofossilífero está representado pela fácies Cruziana, indicativa de 

ambiente marinho sublitoral. 
 
Unidade Superior:  Constituída de arenitos médios a muito grossos formando 
camadas com estratificação cruzada tabular e acanalada, e espessuras entre 05 a 7,0m. 
Localmente, estratos cruzados contém lâminas de argila e deformação 
penecontemporânea nas camadas frontais. Estratificação cruzada tipo espinha de peixe 
são evidenciadas por sentidos opostos de fluxo. A unidade contém ainda depósitos 
residuais de seixos (lags), delgados e extensos, ocorrendo em superfícies erosivas 
planares que separam camadas com estratificação cruzada. Os seixos são quartzosos, 
arredondados, assimétricos, ocorrendo também calhaus com diâmetro máximo 
observado de 15cm; estes níveis se estendem por centenas até 1500m, conforme 
descrito no canyon do Guartelá. As litofácies desta unidade são interpretadas como 
depositadas em ambiente marinho, sendo o meio mais enérgico refletindo na maior 
granulometria, escassez de intercalações sílticas e ocorrência de pavimentos de seixos. 
Neste sentido, a geometria planar e a grande continuidade das superfícies de erosão no 
topo dos cosets, indicam serem produtos de processos erosivos marinhos. 
 



A S A
mf

A
f

A
m

A
g

A
mg

G S

SOLO
A+B

0 m

Estratificação cruzada tangencial na base

Estratificação cruzada planar

Estratificação cruzada tangencial na base

Estratificação cruzada tangencial na base

Estratificação cruzada tangencial na base

Estratificação cruzada tangencial na base

Estratificação cruzada tangencial na base

Estratificação cruzada tangencial na base

Laminação plano-paralela

Laminação plano-paralela
Marcas onduladas

Estratificação plano-paralela

Estratificação plano-paralela

Laminação plano-paralela

Estratificação plano-paralela

Estratificação plano-paralela

Estratificação cruzada planar

Estratificação plano-paralela

Estratificação cruzada acanalada

Estratificação cruzada acanalada

Estratificação cruzada planar

Estratificação plano-paralela

Silte e argila
Areia fina
Areia média
Areia grossa
Areia muito grossa
Grânulo
Seixo

CLASSES GRANULOMÉTRICAS

CN-02

CN-01

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

9 m

10 m

2 m

1 m

0 m

3 m

Estratificação cruzada planar

Figura 4.1.3.2a - Seções colunares representativas do
intervalo friável do arenito Furnas, elaboradas a partir da
descrição de amostras de canal - Pontos CN-01 e CN-02

ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

A S A
mf

A
f

A
m

A
g

A
mg

G S



  

  

  
 

  

PRANCHA 4.1.3.2a – Aspectos gerais dos afloramentos de arenito ocorrentes na área e entorno: arenitos friáveis 
distribuídos pelos Blocos Boiada e Almas (A a E); bancos de arenitos na forma de paredões no vale do Alto Tibaji (F,G) 

e detalhe de amostra de arenito friável, médio a grosso, extraído do afloramento da foto F (H) 
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PRANCHA 4.1.3.2b – Aspectos gerais dos afloramentos de arenito ocorrentes na área; arenitos mais resistentes 
formam lajes nas drenagens (A) e cabeças e pontões rochosos  nas porções mais elevadas do relevo (B a G), e 

detalhe do arenito friável (H) 
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Na localidade de Cercado (Serra do Cercado), à leste da presente área, Ciguel et alli 
(1996) descrevem várias formas de icnofósseis em afloramentos junto à escarpa formada 
pelo arenitos Furnas na transição com o escudo. Duas litofácies ocorrem na localidade: 
(i) Arenitos estratificados, compreendendo camadas tabulares entre 10 e 40 cm e 
grande continuidade lateral, contendo arenitos médios a grossos ou conglomeráticos com 
seixos centimétricos e pouca matriz. Algumas camadas começam por areia fina com 
estratificação cruzada tabular superpostas gradacionalmente por níveis conglomeráticos. 
Como estruturas sedimentares foram descritas estratificações cruzadas sigmoidais 
limitadas por planos, tabulares, sigmóides deltáicas e tipo espinha de peixe; camadas 
com topos ondulados observadas em vários locais indicam retrabalhamento por ondas. 
(ii) Pelitos laminados, formados por camadas centimétricas  de areias finas e argilitos 
esbranquiçados com laminação plano-paralela, separando níveis de arenito. A icnofauna 
descrita é constituída de traços fósseis atribuídos aos icnogêneros Planolites, 
Palaeophycus, Didymaulichnus e perfurações verticais pertencentes aos icnogêneros 
Skolithos e Arenicolites, sendo o conjunto indicativo de ambiente marinho raso a 
transicional para a deposição desses sedimentos.  
 

Assine & Góis (1996) descrevem, na Serra de São Luiz do Purunã, icnofauna contendo 
Planolites, Palaeophycus, Didymaulichnus, Rusophycus e Cruziana, em arenitos finos a 
médios com estratificação cruzada. Rusophycus e Cruziana são traços fósseis atribuídos 
a trilobitas (pistas de repouso e deslocamento) e constituem importante elemento na 
interpretação paleoambiental, uma vez que indicam condições marinhas para a 
deposição desses estratos. 
 
4.1.3.2.1.2 – Grupo Itararé 
 
Litologias atribuídas ao Grupo Itararé (Formação Campo do Tenente?) foram 
identificadas nas sondagens da Fase 2, Bloco Boiada, principalmente nos furos SR-01, SR-
03A e SR-12. Neste local, rochas areno-pelíticas ocorrem como delgada camada 
capeando os arenitos Furnas, sendo raros afloramentos das mesmas. 
 
Predominam argilitos/siltitos e arenitos que podem ocorrem em camadas 
individualizadas ou em franca gradação para um e outro tipo, resultando assim variações 
de argilitos silto-arenosos e arenitos sujos, argilosos e siltosos, ambos com coloração 

variada e aspecto mosqueado. 
 
Argilitos e argilitos siltosos em geral ocorrem no topo da camada, mosqueados com tons 
de branco, róseo, vermelho, cinza claro, marrom e ocre, com laminação planoparalela 
predominando, podendo conter grânulos e grãos de quartzo dispersos na matriz. É 
comum a intercalação de arenitos finos laminados e siltitos maciços, cinza claro. 
 
Os arenitos podem ser finos à médios e também microconglomeráticos, mas sempre mal 
selecionados, com baixo retrabalhamento e seleção, e, com cores variando de cinza, 
róseo, castanho avermelhado. Níveis arcoseanos centimétricos à métricos são comuns, 
assim como grânulos de quartzo e fragmentos líticos. O teor de argila e silte é variável e 
em alguns intervalos ocorrem em grande volume, gerando rochas areníticas muito sujas, 
argilosas, em geral com coloração rósea-avermelhada (Fotos 4.1.3e,f) 
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Foto 4.1.3e,f – Aspectos das rochas do Grupo Itararé reconhecidas nas sondagens rotativas da Fase 2: no 
furo SR-01 arenitos médios, mal selecionados, argilosos (e, acima) e siltitos arenosos parcialmente 

recuperados (e, abaixo); no furo SR-03a arenitos médios a grossos, feldspáticos, no contato com arenitos 
Furnas na altura de 12 m (f) 

 
4.1.3.2.1.3 – Outras Litologias 
 
No centro do bloco de áreas da Fazenda Boiada, a presença de solos de coloração 
vermelho intenso, verificados em afloramentos e em poços escavados para testes de 
percolação de água e para descrição de perfis de solo, indica a presença de forte 
processo de laterização, inclusive com a identificação de crostas ferruginosas. Ainda na 
Fazenda Boiada, ocorrem camadas lateríticas que sustentam as porções aplainadas e 
elevadas do terreno (Prancha 4.1.3.2a–E), interpretadas como remanescentes da 
Superfície Sul-Americana. Esse material vem sendo utilizado como saibro para 

revestimento das estradas que cortam o local e região. 
 

  
Fotos 4.1.3.2.1.3a e b – Aspectos da ocorrência de diques de diabásio na forma de calhaus e blocos em 
drenagens retilíneas nos pontos PJ-09 (A=Bloco Capão das Almas) e PJ-13 (B=leste do Bloco Boiada); para 

localização vide Mapa II 
 
 

e 

f 

a b 
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Rochas básicas intrusivas ocorrem associadas ao sistema de fraturas NW, sendo 
comumente mapeados diques de diabásio nas proximidades da área do empreendimento. 
No Mapa II e na Figura 4.1.3.1a é possível observar dois lineamentos paralelos com 
sentido NW associados intrusão de diques de diabásio, e que controlam nitidamente o 
desenvolvimento das drenagens locais. 
 
As Fotos 4.1.3.2.1.3a,b ilustram a forma de ocorrência destas rochas como intrusões de 
diques de diorito/diabásio que controlam canais de drenagem retilíneos, e, quando 
alteradas formam blocos e matacões. 
 
4.1.3.2.2 - Geologia Estrutural 
 
Na área de estudo são observadas estruturas deformacionais de caráter rúptil, afetando 
fortemente a sequência arenítica, com a ocorrência de lineamentos paralelos a 
subparalelos de direção NW e NE e, secundariamente, ENE e N-S, os quais controlam 
vários trechos do Rio Tibagi e afluentes (Figura 4.1.3.1a). 
 

A leitura do mapa ilustrado na Figura 4.1.3.1a, e adicionalmente, a fotointerpretação 
realizada à escala 1:25.000, mostram a ocorrência de vários sistemas rúpteis, a saber: 
 

 Sistemas N50E e N20-30E = Correspondem aos grandes falhamentos 
transcorrentes associados ao embasamento proterozóico e que sofreram processos 
de reativação, afetando grande parte das unidades da Bacia do Paraná. Na área 
em tela e seu entorno, o nítido controle de trechos do Rio Tibagi e afluentes são 
exemplos desses lineamentos. 

 Sistemas N45W e N65W = Caracteristicamente associados ao enxame de 

diques de diabásio em decorrência do soerguimento do Arco de Ponta Grossa, 
quando do evento denominado Reativação Wealdeniana. Tratam-se de sistemas 
marcantes e bem desenvolvidos, podendo tais fraturas estarem ou não 
preenchidas com diques básicos, e ainda, constituírem falhamentos normais com 
abatimento/soerguimento de blocos, a exemplo da estrutura que intercepta a 
porção sul do Bloco Capão das Almas. 

 Sistemas N-S a N0-10E = Correspondem a sistemas subsidiários e derivados 
das transcorrências principais e que na análise do elipsóide de deformação, 
exibem características de componente distensional (fraturamentos abertos); em 

geral condicionam drenagens de 1ª e 2ª ordem. 
 
No presente trabalho, os dois últimos sistemas mencionados podem ser responsáveis pela 
introdução de soluções ricas em óxidos de ferro e manganês, os quais precipitam em 
zonas de fraturamento, “contaminando” os arenitos quartzosos. Já o primeiro sistema, 
de características transcorrentes, pode gerar zonas silicificadas e brechadas dando aos 
arenitos maior dureza e resistência, isto é, menor friabilidade, localmente. 
 
Adicionalmente, os dois sistemas acima referidos, por possuírem uma componente 
distensional, ou seja, representarem fraturamentos abertos, são os mais promissores 
para a prospecção de água subterrânea já que permitem a circulação e o 
armazenamento (permeabilidade e porosidade secundárias). Assim, a locação do poço 
tubular para abastecimento de água potável deverá considerar um levantamento 
detalhado desses sistemas rúpteis. 
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4.1.4 – GEOTECNIA 
 
4.1.4.1 – Diagnóstico e Abrangência  
 
As características e as condições geotécnicas estão intimamente relacionadas a 
estabilidade estrutural dos terrenos e das obras sobre eles apoiadas, e, 
consequentemente, solos, litologias e declividades representam alguns dos elementos 
naturais balizadores desta estabilidade. Na concepção do empreendimento em questão – 
lavra e beneficiamento de areia quartzosa – estarão associadas intervenções diretas no 
meio físico quando da instalação e da operação. De interesse imediato ao presente 
empreendimento tem-se como principais intervenções no meio (Mapa I): 
 

 Abertura das cavas para lavra do minério, incluindo acessos de serviço; 

 Implantação dos depósitos de estéril (solo agrícola+argila); 

 Abertura e adequação do acesso da planta de beneficiamento à BR-376; 

 Readequação de trechos da estrada que dá acesso ao Bloco Capão das Almas; 

 Obras civis para instalação da planta de beneficiamento. 
 
As investigações diretas realizadas na ADA e AID abrangeram sondagens a trado e 
sondagens rotativas para quantificação e qualificação da jazida de areia quartzosa, e 
adicionalmente, abertura de poços para ensaios de infiltração e escavação de perfis e 
tradagens para descrição e coleta de solos (pedologia) (Pranchas 2.7.4 e 2.7.5; Anexo 
2.7.4-II). Uma rápida leitura do Mapa II deixa claras as razoáveis distribuição e 
densidade destas investigações, gerando uma gama de dados e informações que, sem 

dúvida, constitui excelente apoio ao diagnóstico geotécnico da área de interesse, 
juntamente com os mapeamentos temáticos de campo. 
 
As sondagens auxiliaram na caracterização dos solos e capeamento estéril, sobretudo 
quanto à espessura e constituição, através da descrição dos intervalos de amostragem, e 
também na determinação da altura do lençol freático, quando possível.  
 
A prospecção mostrou, para o Bloco Boiada, solum (hor. A+B±C) com espessura entre 
0,00 m e 2,50 m, média de 1,95 m, com o horizonte A variando de 0,20 m a 0,59 m, e o 
horizonte B entre 0,50 m e 2,30 m; são solos com textura dominantemente franco 
arenosa a argilo-arenosa. Já a cobertura de material estéril argilo-arenoso a argiloso 
exibe uma espessura média de 2,74 m com máxima de 4,6 m na sondagem SB-03; o nível 
d´água foi interceptado em algumas sondagens com profundidade entre 2,10 m (SB-05) e 
10 m (SB-08). 
 
Os materiais  de cobertura ocorrentes nas áreas do Bloco Capão das Almas mostram-se 
algo mais raso e menos desenvolvido, fruto talvez da situação topográfico deste bloco, 

mais elevado em relação ao Bloco Boiada, alcançando altitude próxima de 1.100 
m.s.n.m. O solum (hor. A+B±C) aí identificado possui espessura de 0,00 m a 1,85 m, 
média de 1,1 m, com horizonte A variando de 0,40 m a 0,73 m, e horizonte B entre 0,48 
m e 1,12 m; predominam as texturas franco arenosa a franco argilo-arenosa. O 
capeamento estéril argilo-arenoso a argiloso apresenta espessura média de 1,42 m e 
máxima de 3,5 m na sondagem SA-10; o nível freático se posiciona entre 0,87 m (SA-03) 
e 6,25 m (SA-08). 
 
Durante as várias etapas de campo foi possível constatar que a área do empreendimento 
se caracteriza por apresentar boas condições geotécnicas, com estabilidade decorrente 
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das baixas declividades predominantes, do capeamento argilo-arenoso que recobre o 
arenito friável e da elevada capacidade de infiltração. O atual uso do solo, à base de 
agricultura com cultivo intensivo de soja e forrageiras, totalmente mecanizada, e 
pecuária consorciada, em certo sentido ratifica tais condições físicas de estabilidade. 
 
Uma variável geotécnica importante determinada para a área é o coeficiente de 
infiltração (Ci) obtido para os solos e materiais nela ocorrentes, que se mostraram 
altamente permeáveis, fruto direto do contexto geológico local. 
 
Os testes de percolação foram realizados em cinco (5) pontos no Bloco Boiada e em três 
(3) no Capão das Almas (Mapa II), e executados em consonância com a norma NBR 7229-
ABNT, abaixo resumida: 
 

 Escavação de poço com dimensões de 1 x 1 x 1m; 

 Abertura de cova com dimensões de 0,30 x 0,30 x 0,30 m e revestida no fundo 
com 5 cm de brita; 

 No primeiro dia manter as covas cheias de água durante 4 h; no dia seguinte 

encher as covas com água e aguardar que infiltre totalmente; 

 Execução do ensaio de percolação, através do enchimento da cova até a altura de 
15 cm, e medição do tempo de rebaixamento no intervalo de 15 cm para 14 cm, e 

 Nos ensaios onde o tempo da 1a leitura for menor que três minutos, o teste é 
realizado cinco vezes, adotando-se o tempo da última leitura, com no caso dos 
poços PB-01, 02, 03 e 05, e, PA-02 e PA-03. 

 

Aspectos da execução dos ensaios, assim como os resultados obtidos, estão ilustrados 
nas fotos da Prancha 2.7.5C,D, na Figura 4.1.4a e no Quadro 4.1.4a abaixo. À exceção 
dos poços PA-01A e PB-04, cuja ocorrência de material laterítico e níveis cauliníticos no 
nível ensaiado resultou em Ci de 23,4 e 42,2 l/m².dia, respectivamente, os demais 
poços forneceram coeficientes de infiltração elevados, acima de 100 l/m².dia. 
 
Tais coeficientes são compatíveis com os materiais que caracterizam a área, os quais são 
oriundos da meteorização de arenitos da Formação Furnas, em geral muito friáveis e 
com variação granulométrica que confere à estas rochas e seus produtos de alteração, 
uma elevada capacidade de infiltração das águas. Geotecnicamente, materiais com 
grande capacidade de absorção, ou seja, elevada porosidade, reduzem o escoamento 
superficial, e, consequentemente, a instalação de processos erosivos e o carreamento de 
material sólido para a rede de drenagem, evitando assim o seu assoreamento. 

 
Quadro 4.1.4a – Relação dos poços escavados para os testes de percolação nos blocos Capão das 

Almas e Boiada e respectivos resultados 

 
Obs: Ensaios realizados cfe. Norma NB-41, 1980; Anexo A, pg. 25; ABNT 7229/1993 
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4.1.4.2 – Estabilidade dos Taludes  
 
Tanto na ADA quanto na AID predominam terrenos com baixa declividade (0-8%), sendo 
que esta classe representa em torno de 70-80% em área; a classe entre 8-20%, que 
define o relevo ondulado, em geral se distribui nas rampas que terminam junto aos vales 
fluviais. Declividades elevadas, acima de 45% ocorrem em menor proporção e são 
verificadas nas vertentes dos vales mais profundos, encaixados e tipo canyons.  
 
Esta característica topográfica fez com que não fossem necessários cortes e 
intervenções de porte para a abertura de acessos no terreno, com as estradas 
implantadas sobre as porções elevadas e planas, praticamente inexistindo taludes. Na 
estrada de acesso ao Bloco Capão das Almas, no trecho antes e após o leito do Rio 
Tibagi, ocorrem os únicos taludes observados na AID, e mesmo assim são de dimensões 
reduzidas (1-1,5 m, em média). Neste segmento a estrada foi instalada sobre lajeados 
de arenito, o que evidentemente não permitiu maiores escavações. 
 
Portanto, os cuidados geotécnicos quanto à estabilidade de taludes serão aqueles 

associados às futuras frentes de lavra, mais especificamente às paredes das cavas finais, 
cuja inclinação prevista já foi projetada para mitigar eventuais problemas desta 
natureza. Por sua vez, as obras para implantação da planta de beneficiamento, em 
relevo praticamente plano, pouco implicará na formação de taludes, podendo conformar 
apenas pequenos taludes em  “saias” de aterro, de pequenas dimensões e com os 
devidos cuidados de engenharia para evitar quaisquer riscos geotécnicos ou impactos 
ambientais. 
 
4.1.4.3 – Erosões e Assoreamentos 
 
Na área do empreendimento não foram registradas ocorrências de processos erosivos de 
porte que resultassem em assoreamentos dos cursos d´água. Situado em zona rural, o 
terreno praticamente não foi solicitado em termos de intervenção antrópica, a não ser 
sua utilização atual que é a agricultura extensiva, com esporádico consorciamento com a 
pecuária.  
 
Observa-se, entretanto, feições erosivas de pequena magnitude instaladas 

localizadamente, como aquela verificada no canal de drenagem de afluente que cruza a 
BR-376 no Bloco Boiada (Foto 4.1.4a), que apesar de estar fora da AID, é um exemplo 
de processo que pode ser detonado em condições semelhantes. No Bloco Capão das 
Almas observou-se pequenos indícios de processo erosivo em cultura de soja (Foto 
4.1.4b), com escoamento da água formado ravinamento incipiente, onde o solo é 
bastante raso e arenoso, provavelmente em período de maior precipitação 
pluviométrica.  
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Fotos 4.1.4a e b – Canal de drenagem com erosão incipiente, canalizado sob a BR-376 (a=Bloco Boiada) e 
escoamento pluvial com indício de ravinamento em área de plantio de soja (b= Bloco Capão das Almas) 

 
No item 4.1.7 (Pedologia) a quantificação do grau de erodibilidade ou da suscetibilidade 
à erosão foi realizada de acordo com a metodologia de Ramalho Filho & Beek (EMBRAPA, 
1995), como mostrado no Quadro 4.1.4b. Conceitualmente, suscetibilidade à erosão 
está relacionada ao “desgaste que a superfície do solo poderá sofrer quando submetida 

a qualquer uso, sem medidas conservacionistas”. Depende diretamente das condições 
climáticas (regime de chuvas), do solo (textura, estrutura, permeabilidade, 
profundidade, capacidade de retenção de água, presença ou ausência de camada 
compacta e pedregosidade) e do relevo (declividade, extensão da pendente e 
microrrelevo e\ou da cobertura vegetal).  
 

Quadro 4.1.4b – Graus de limitação por suscetibilidade à erosão*. 

Classe de Declive 
Grau de Limitação por 

Suscetibilidade à Erosão 

0     a     3% (N) - Nulo 

3     a     8% (L) - Ligeiro 

8     a   13% (M) - Moderado 

13   a    20% (F) - Forte 

20   a    45% (MF) – Muito Forte 

Acima de 45% (EF) – Extremamente Forte 

Legenda - * Sistema de Avaliação da Aptidão das Terras (A. Ramalho Filho & K.J. Beek, 1995) 

 
As características principais dos graus de limitação por suscetibilidade à erosão são 
sintetizadas a seguir. 
 

 Nulo (N) – terras não suscetíveis à erosão. Geralmente ocorrem em relevo plano 
ou quase plano. Declives variando entre 0 e 3%; 

 Ligeiro (L) – terras que apresentam pouca suscetibilidade à erosão. Geralmente 
possuem boas propriedades físicas, variando os declives de 3 a 8%; 

 Moderado (M) – terras que apresentam moderada suscetibilidade à erosão. Seu 

relevo é normalmente ondulado, com declives de 8 a 13%; 

a b 
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 Forte (F) – terras que apresentam forte suscetibilidade à erosão. Ocorrem em 
relevo ondulado e forte ondulado, com declives normalmente de 13 a 20%, os 
quais podem ser maiores ou menores, dependendo das condições físicas do solo; 

 Muito Forte (MF) – terras com suscetibilidade maior que a do grau forte, tendo o 
seu uso agrícola muito restrito. Ocorrem em relevo forte ondulado, com declives 
entre 20 e 45%, e 

 Extremamente Forte (EF) – terras que apresentam severa suscetibilidade à 
erosão. Trata-se de terras ou paisagens com declives superiores a 45%, nas quais 
deve ser estabelecida uma cobertura vegetal de preservação ambiental.  

 
A área do empreendimento abrangida pelas ADA e AID, em ambos os blocos, exibe graus 
de suscetibilidade à erosão predominantemente baixos, conforme explicitado nos 
valores do Quadro 4.1.4c abaixo, reflexo direto das classes de declividade mapeadas 
para o terreno. No Bloco Boiada o grau moderado representa 28,12% na ADA, e o 
moderado/forte comparece com 21,64% na AID. Já no Bloco Capão das Almas ocorrem 
dois picos principais na ADA, sendo 37,89% no moderado e 34,12% no ligeiro, e, para a 
AID estes graus se repetem com 29,79% no moderado e 28,37% no ligeiro.  

 
Quadro 4.1.4c - Porcentagem de ocorrência dos graus de suscetibilidade à erosão nas (ADA) e (AID) dos 

Blocos Capão das Almas e Boiada e adjacências (mod. da Tabela 4.1.7.8b) 

Bloco BOIADA 

ADA: 129,32 ha (100%)  AID: 229,63 ha (100%) 

Grau Área % Grau Área % 

N/L 27,79 21,49 N/L 41,33 18,00 

L 20,10 15,54 L 24,53 10,68 

L/M 13,22 10,22 L/M 18,17 7,91 

M 36,37 28,12 M 39,45 17,18 

M/F 28,83 22,30 M/F 49,70 21,64 

F 2,19 1,69 F 2,92 1,27 

F/MF 0,82 0,63 MF 1,65 0,72 

   F/MF 25,19 10,97 

   EF 11,37 4,95 

   EXTERNO 15,32 6,67 

TOTAL 129,32 ha 100% TOTAL 229,63 ha 100% 

Bloco CAPÃO DAS ALMAS 

ADA: 63,82 ha (100%)  AID: 172,27 ha (100%) 

Grau Área % Grau Área % 

N/L 0,77 1,20 N/L 5,81 3,37 

L 21,78 34,12 L 48,88 28,37 

L/M 0,94 1,47 L/M 1,40 0,81 

M 24,19 37,89 M 51,32 29,79 

M/F 0,74 1,15 M/F 3,91 2,27 

F 8,06 12,62 F 24,19 14,04 

MF 7,36 11,53 MF 26,12 15,16 

   EF 10,64 6,18 

TOTAL 63,82 ha 100% TOTAL 172,27 ha 100% 

 
É importante observar que estes cálculos se referem ao polígono total envolvente da 
ADA e da AID, sendo que expressiva área inserida nos graus forte a muito forte 
representa, na verdade, as porções marginais às drenagens com vales encaixados e 
mesmo escarpados. Tanto é que quando consideramos apenas as porções destinadas à 
lavra, beneficiamento e acessos, há um predomínio nítido dos graus de suscetibilidade à 
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erosão nulo, ligeiro e moderado, com valores respectivamente de 11%, 45,6% e 31% 
(Boiada) e 11%, 43% e 33,5% (Capão das Almas). As instalações do beneficiamento, 
isoladamente, estarão assentadas sobre terreno com grau ligeiro (90%) e nulo (10%). 
 
4.1.4.4 – Rodovias, Acessos e Fundações de Obras 
 
A abertura de estradas e acessos pode representar um agente potencial na instabilização 
do terreno. Dependendo do porte e das características físicas do meio, a implantação da 
plataforma de rolagem exige a execução de cortes, aterros e retirada da vegetação que 
podem induzir a deslizamentos e mesmo queda de taludes, embora não sejam estas as 
condições da área em estudo. A intensidade das modificações impostas ao terreno 
depende da classe da estrada, das condições topográficas e das soluções de engenharia 
previstas ou implantadas para minimizar os efeitos da interferência.   
 
As raras vias de acesso internas e mesmo a que serão construídas são de pequeno porte, 
com geometria normalmente adaptada a conformação do terreno, de forma a evitar 
grandes cortes e aterros. Ademais, mesmo na estrada principal, que acessa as fazendas 

Boiada e Capão das Almas, inexistem obras de engenharia, dado o caráter da via, com 
pouco tráfego e ligando propriedades rurais e raros vilarejos da região. Pode-se dizer 
que este aspecto explica em parte a ausência de problemas de instabilizações na região. 
De qualquer forma, as intervenções previstas devem ser precedidas de estudos e 
investigações que identifiquem as condições particulares de cada local. 
 
Ademais, considera-se fundação das obras a porção responsável por transferir as cargas 
de uma estrutura ao terreno. Na área do empreendimento, totalmente rural, não 
existem estruturas civis construídas até o presente momento, no entanto devem ser  
abordadas as condições geotécnicas das obras futuras, mormente aquelas vinculadas a 
planta de beneficiamento, como base de britador e acessórios, e, demais obras civis que 
de alguma forma necessita de fundação.  
 
4.1.5 – ESPELEOLOGIA 
 
Para a caracterização espeleológica e bioespeleológica da área foram desenvolvidas 
atividades de prospecção, compreendendo o caminhamento em campo de toda área e 

seu entorno, com intuito de identificar e registrar a localização de feições cársticas. As 
atividades de prospecção e caracterização do patrimônio foram desenvolvidas entre os 
dias 30 e 31 de outubro de 2012, 01 e 02 de maio de 2013 e 15 e 16 de março de 2014 
por equipes especializadas. 
 
No caso da caracterização bioespeleológica das cavidades denominadas Gruta Passo da 
Natureza e Abismo Passo da Natureza, ambas ocorrentes no Bloco Capão das Almas, 
foram realizadas duas campanhas de campo, uma na estação seca e outra na estação 
chuvosa, conforme previsto na Instrução Normativa nº 002, de 20 de agosto de 2009. 
Dentre os trabalhos de escritório, foram realizadas pesquisas bibliográficas e 
interpretação de imagens de satélite e mapas topográficos, sendo os dados obtidos 
validados e retificados após as atividades de campo. 
 
Na área do empreendimento, o desenvolvimento de cavernas e abismos é condicionado 
por estruturas tectônicas rúpteis, enquanto estruturas sedimentares primárias como 
estratificação, discordâncias e a textura das rochas têm aparente influência secundária. 
Ao longo das estruturas formam-se espaços vazios por dissolução dos minerais autígenos 
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e do cimento diagenético dos arenitos, o que facilita a desagregação mecânica dos 
grãos, favorecendo o desenvolvimento de cavidades nestes locais. 
 
Após os trabalhos realizados, constatou-se que as cavidades localizadas dentro do 
perímetro estabelecido não são diferentes do restante do patrimônio espeleológico 
reconhecido atualmente na Formação Furnas, não apresentam um desenvolvimento 
incomum e encontram-se associadas ao padrão estrutural local e regional. Estes fatores 
indicam a possibilidade da existência de um sistema espeleológico de maior 
complexidade que apenas as cavernas em si. 
 
Assim, para todo este patrimônio que poderá ser afetado diretamente pelo 
empreendimento, realizou-se uma análise dos atributos e variáveis, sob enfoque local e 
regional, tendo como foco seus atributos relativos ao meio físico, estabelecidos na 
proposta da Instrução Normativa, que possibilitaram a classificação destes elementos 
espeleológicos de acordo com as suas relevâncias. 
 
Em vista da prospecção e da caracterização espeleológica e bioespeleológica realizada, 

concluiu-se que pelo tamanho da área, localização e características do patrimônio 
identificado, a Gruta Passo da Natureza e o Abismo Passo da Natureza possuem alta 
significância em relação ao quadro regional do patrimônio conhecido até o momento na 
região. 
 
O relatório contendo o detalhamento dos métodos e dados obtidos e a consequente 
determinação da relevância espeleológica encontra-se no Anexo 4.1.5-I (Relatório de 
Espeleologia – Análise do Grau de Relevância), que traz o documento original intitulado 
“Caracterização e Determinação da Relevância Física e Biológica das Cavidades Gruta 
Passo da Natureza e Abismo Passo da Natureza”, elaborado pela consultora Ecossistema 
Consultoria Ambiental Ltda. 
 
4.1.6 - GEOMORFOLOGIA 
 
4.1.6.1 – Situação Geomorfológica da Área do Empreendimento 
 
A área de pesquisa situa-se no Segundo Planalto Paranaense, nas proximidades da 

borda da Escarpa do Devoniano. Esta escarpa com cuesta gerada por ação erosiva atua 
como um degrau que distingue o Primeiro do Segundo Planalto Paranaense. 
Espacialmente é uma forma de relevo que descreve um arco que atravessa o Estado do 
Paraná com direção geral de norte a sul, côncava para leste, e cujo desnível pode 
chegar a 600 m na região do empreendimento. 
 
O Segundo Planalto apresenta suas maiores altitudes a partir das bordas da Escarpa: 
acima de 1.000 m, área onde se situa o empreendimento. Em direção ao oeste, as 
altitudes do Segundo Planalto declinam até a base da Serra da Boa Esperança, espécie 
de novo degrau que dá acesso ao Terceiro Planalto. 
 
Geomorfologicamente, o Segundo Planalto Paranaense está inserido na Bacia Sedimentar 
do Paraná, cuja área é de aproximados 1.600.000 km², estendidos por territórios do 
Brasil, do Uruguai, Paraguai e Argentina. Com esta amplitude continental, esta bacia 
sedimentar encontra-se, por sua vez, dentro dos domínios da Plataforma Sul-Americana, 
mais ampla, e associada à formação de Gondwana (MINEROPAR/UFPR, 2006). Na área 
objeto deste estudo os topos aplainados mais altos estão associados a esta plataforma. 
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A Bacia Sedimentar do Paraná constitui uma morfoestrutura cujos sedimentos têm 
origem em processos de transgressão/regressão marinha e ação fluvial continental. 
Instabilidades tectônicas produziram subestruturas importantes nesta Bacia Sedimentar, 
como as falhas, evidenciadas no traçado retilíneo de muitos rios na área em estudo. Este 
conjunto de falhas influencia fortemente parte da drenagem superficial, como o Rio 
Tibagi, que, em certos trechos, corre em leito encaixado em vales profundos e estreitos, 
denominados canyons. Esta fisionomia é facilmente encontrada na área do 
empreendimento. 
 
Na área pesquisada predominam os depósitos marinhos e continentais da Formação 
Furnas, compostos de arenitos médios a grosseiros e conglomeráticos, reunidos em 
estrato de cerca de 200m de espessura, apresentando-se mais friáveis na superfície e 
mais resistentes na base (MINEROPAR/UFPR, 2006). O aspecto estratificado da litologia 
resulta em parte nas formas escalonadas do relevo, produzidas na medida em que este é 
subordinado a processos de intemperismo, além dos processos tectônicos. 
  
MINEROPAR/UFPR (2006) mapearam unidades morfoestruturais e suas subunidades no 

Estado do Paraná. A Bacia Sedimentar do Paraná, unidade morfoestrutural onde se 
encontra o Segundo Planalto Paranaense, contem unidades e subunidades 
morfoesculturais, ou seja, áreas que foram trabalhadas e esculpidas por intemperismo. 
De acordo com esta classificação, a área de pesquisa situa-se na Unidade 
Morfoescultural do Segundo Planalto Paranaense, e dentro dela, na Subunidade 
Morfoescultural Planalto de Ponta Grossa. Contudo, provavelmente devido a diferenças 
de escala de trabalho, e por estar no limite desta Unidade, as características 
geomorfológicas descritas para o Planalto de Ponta Grossa no referido Atlas não 
coincidem com as características percebidas na área de pesquisa, quando observada em 
escala de detalhe. Antes, a área do empreendimento assume características da 
Subunidade Morfoescultural Planalto de São Luiz do Purunã, adjacente à Subunidade 
Morfoescultural Planalto de Ponta Grossa conforme mapeamento do referido Atlas 
(Figura 4.1.6a). 
 
Pode-se dizer, então, que a região onde se localiza o empreendimento tem as seguintes 
características de interface das subunidades morfoesculturais Planalto de Ponta Grossa 
e Planalto de São Luiz do Purunã, segundo o Atlas da MINEROPAR/UFPR (2006):  

 
UNIDADE MORFOESTRUTURAL: Bacia Sedimentar do Paraná 

 
UNIDADE MORFOESCULTURAL: Segundo Planalto Paranaense 
 
Subunidades morfoesculturais:  
 
Planalto de Ponta Grossa: apresenta dissecação média e ocupa uma área de 7.194,07 
km². A classe de declividade predominante é menor que 12% em uma área de 6.124,54 
km². Quanto ao relevo, possui um gradiente de 520 metros com altitudes variando entre 
560 (mínima) e 1.080 (máxima) m.s.n.m. As formas predominantes são topos alongados, 
vertentes retilíneas e côncavas e vales em “U”. A direção geral de morfologia é NW-SE, 
modeladas em rochas do Grupo Itararé. Estas são características pouco presentes na 
área de pesquisa. 
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Planalto de São Luiz do Purunã: apresenta dissecação baixa e ocupa uma área de 790,51 
km². A classe de declividade predominante é menor que 6% em uma área de 441,65 km². 
Quanto ao relevo, possui um gradiente de 400 metros com altitudes variando entre 800 
(mínima) e 1.200 (máxima) m.s.n.m. As formas predominantes são topos aplainados, 
vertentes convexas e vales em calha muito encaixados (canyons) e abertos (lajeados). A 
direção geral da morfologia é NW-SE, modelada em rochas da Formação Furnas. 
 
4.1.6.2 – Hidrografia 
 
A área do empreendimento está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, uma das 
Bacias de maior importância econômica, física e hidrológica do Brasil, com uma área 
total de 25.239 Km², o que representa 13% do Território Paranaense. Sua riqueza e 
diversidade de espécies são comparáveis àquelas das regiões consideradas de alta 
biodiversidade, como a Amazônia. A Bacia abrange 49 municícpios, com destaque para 
Ponta Grossa, Castro, Tibagi, Telêmaco Borba, Londrina, Cornélio Procópio e Apucarana. 
 
As características hidrográficas da área, contemplando a a descrição física da rede de 

drenagem bem como o quimismo e as qualidade das águas estão abordadas no item 4.1.2 
(Águas) 
 
4.1.6.3 – Hipsometria 
 
Na área total pesquisada a altimetria está entre 866 m e 1.090 m, compreendendo 
amplitude aproximada de 224 m e altitude média em torno de 970 m (Figura 4.1.6b-B). 
Trata-se de uma superfície geral inclinada no sentido aproximado NE-SW. Nesta 
superfície ocorrem falhas de origem tectônica, profundas, que respondem pelas mais 
baixas altitudes e representam o nível de base dos cursos d’água da área mapeada (Mapa 
geomorfológico). Nesta área a calha do Rio Tibagi possui gradiente de 140 m.  
 
As superfícies com as maiores altitudes (980 m a 1090 m) abrangem cerca de 70% da 
área e correspondem em grande parte às elevações suaves e de longas vertentes, 
próprias da paisagem regional e local.  As mais baixas altitudes correspondem aos fundos 
dos vales dos rios principais que correm nas falhas estruturais, formando canyons com 
profundidades em torno de 50 m. É o caso do Rio Tibagi, no extremo sudoeste da área 

pesquisada. 
 
O mapeamento altimétrico permite distinguir três principais superfícies, com altitudes 
médias distintas e separadas por falhas estruturais. Na porção NE do mapa está o 
patamar mais alto ao qual correspondem altitudes entre 1.060 e 1.090 m.s.n.m. No 
patamar intermediário, no centro do mapa, encontram-se altitudes entre 1.040 e 900 
m.s.n.m., aproximadamente. Às altitudes entre 990 e 940 m.s.n.m. corresponde o 
terceiro patamar, encontrado na porção sudoeste do mapa.  
 
As vertentes dos vales profundos e fechados apresentam amplitudes altimétricas muito 
significativas, chegando à faixa dos 50 metros.  
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e 8%; associação complexa de solos: predominância de Cambissolos,
com manchas de importância local de Argissolos e Latossolos.
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4.1.6.4 – Declividade 
 
As declividades mais baixas (0 e 8%) predominam na área mapeada (Figura 4.1.6b-D), 
com proporção de 80%, aproximadamente. Esta proporção de declividades é 
basicamente a mesma que ocorre na Área Diretamente Afetada e de Influência Direta. 
As médias e altas declividades, 8%-20% e 20%-100%, respectivamente, compreendem o 
restante da área. As altas declividades ocorrem em menor proporção e estão associadas 
às vertentes dos vales mais profundos (encaixados e canyons). As declividades médias do 
terreno correspondem, em grande parte, às rampas adjacentes às bordas dos terrenos 
aplainados e altos, que se inclinam até as bordas dos canyons. Estes, por sua vez, 
compreendem os vales encaixados em falhas, tão típicos da região. 
 
4.1.6.5 – Mapa Geomorfológico 
 
A área mapeada situa-se na margem esquerda do Rio Tibagi, que recebe aí dois 
afluentes de importância local, de padrão retilíneo, acompanhando linha de falhas, 
como o próprio Tibagi o faz – são os rios do Norte e do Sul. Este dois afluentes dividem 

visivelmente a área em três compartimentos, com geomorfologia distinta entre eles, 
notoriamente quanto às altitudes. Assim, a distinção morfológica existente nestas áreas 
se dá por associação aos estratos da rocha sedimentar, cuja resistência se diferencia 
conforme a profundidade. Outra característica é que, na escala estudada, tais 
compartimentos consistem em ambientes cujos processos físicos – erosivos, por exemplo 
– têm razoável grau de independência entre si. 
 
No traçado da rede hidrográfica, o Tibagi tem direção NE-SW e seus principais afluentes 
(rios A e B) têm direção aproximada SE-NW, criando, assim, as porções Norte, Centro e 
Sul do mapa (Mapa IV). A altitude distingue bastante estes compartimentos 
geomorfológicos, que tem aspecto geral descendente, de norte para o sul.  
 
O mapeamento geomorfológico foi realizado em escala 1:7.500, tendo como base os 
mapas planialtimétrico-, com curvas de nível a cada 2m, de hipsometria, declividade e 
hidrografia. Também foram feitas análises de fotos aéreas na escala 1:25.000, 
observações de campo e  consulta à literatura especializada.  
 

A classificação das formas de relevo partiu da observação de que há três superfícies 
residuais principais, sendo as duas primeiras associadas à Plataforma Sul Americana:  
 

 área acima dos 1.060m até aproximadamente 1.090 m s.n.m.; 

 área entre 1.060 e 900m s.n.m. aproximadamente; 

 área abaixo de 900m, até 890m s.n.m., na calha do Rio Tibagi, nível de base 

referência para a área pesquisada. 
 
A distinção morfológica existente nestas áreas se dá por associação aos estratos da rocha 
sedimentar cuja resistência se diferencia conforme a profundidade (Tabela 4.1.6a). 
 

Tabela 4.1.6a – Unidades reconhecidas no mapeamento geomorfológico, escala 1:7.500. 

Unidade 1 - Patamar superior da área de pesquisa. Relevo associado à superfície residual da Plataforma 
Sul Americana, com as maiores altitudes locais: acima de 1.000m. Vertentes suaves e alongadas, topos 
amplos e aplainados, com áreas alagadas; declividades baixas, entre 0 e 8%; associação complexa de 
solos: predominância de Cambissolos, com manchas de importância local de Argissolos e Latossolos.  

Unidade 2 - Corresponde à porção mais alta das vertentes íngremes que se precipitam em direção aos 
cânions; dissecadas por drenagem incipiente de primeira ordem, cujo fluxo se origina em muitos casos 
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nos alagadiços dos topos aplainados. Relevo ondulado e suave ondulado, declividades entre 3 e 8%, com 
porções forte onduladas. Associação de Neossolos Litólicos com Afloramento de Rochas (arenito Formação 
Furnas), conforme Mapa de Solos. Altitudes aproximadas entre 900m e 1.000m. 

Unidade 3 – Corresponde aproximadamente às bordas externas, por vezes escarpadas, que acompanham 
a abertura dos cânions. Relevo ondulado e forte ondulado, com declividades entre 8 e 20%. Vertentes 
alongadas, convexas e retilíneas. Drenagem de primeira ordem, retilínea em função da declividade. 
Altitudes predominantes entre 900m e 990m. Associação de solos do tipo Neossolos Litólicos e 
Afloramento de Rocha. 

Unidade 4 - Correspondem aos cânions dos vales do Tibagi e dos dois principais afluentes, que 
acompanham as falhas estruturais existentes na área. Vertentes muito íngremes, acima de 20% de 
declividade até paredões de rocha. Associação de Neossolos Litólicos e Afloramentos de Rochas. 

Unidade 5 - Depósitos aluviais em determinados trechos dos fundos de vale de rios em cânions ou vales 
abertos, definidos por falhas tectônicas, como o Rio Tibagi.  

Unidade 6 - Terreno ondulado e suave ondulado na porção sul e leste da área mapeada; dissecado por 
drenagem nascente de baixa densidade; canais de primeira ordem e padrão dendrítico-retilíneo. Área 
exposta de camadas subsuperficiais da Formação Furnas, abaixo dos 1.000 m de altitude. Vertentes 
convexas e retilíneas e interflúvios alongados no formato de ombreiras. Declividades predominantes de 
baixa inclinação: 0-3% e 3-8%. Topos mais ou menos alongados. 

Unidade 7 - Terreno suave ondulado a forte ondulado, no extremo sul da área mapeada. Formas 
resultantes de dissecação aprofundada em subcamadas do arenito Formação Furnas, predominantemente 
abaixo dos 900m. Rios em vales abertos, padrão dendrítico-retilíneo, de segunda ordem, drenam para o 
Tibagi. Presença de trechos com depósitos aluviais. 

Unidade 8 - Topos aplainados de formato irregular ou alongados, acima de 1.000 m de altitude. 

Unidade 9 - Topos menores, entre 900m e 1.000 m de altitude. 

Unidade 10 - Áreas alagadas – ocupam, predominantemente, as maiores altitudes (acima de 900m), com 
solos pouco profundos. 

 
4.1.7- PEDOLOGIA 
 
O levantamento pedológico foi elaborado no sentido de fornecer informações ao Estudo 
e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) para o projeto de Explotação de Areia 
Quartzosa, localizado nos municípios de Ponta Grossa e Palmeira / PR, visando dar 
subsídios para manejo e gestão ambiental. O estudo contempla Levantamento 

Pedológico com legenda indicativa das classes de solos no Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos, nas áreas diretamente afetadas (ADA), de influência direta (AID) 
e de influência indireta (AII).  
 
O trabalho em questão fornece, ainda, subsídios para a adoção de medidas mitigadoras e 
compensatórias, de acordo com os efeitos físicos dos impactos ambientais provocados 
pela implantação do empreendimento, bem como durante a explotação da areia nas 
fases de operação. 
 
Nas Fazendas Boiada e Capão das Almas foram diagnosticadas as seguintes classes de 
solos: Argissolos Vermelho-Amarelos; Latossolos Vermelhos; Neossolos Litólicos; 
Cambissolos Háplicos e Húmicos; Organossolos Háplicos; Gleissolos Melânicos. 
 
4.1.7.1 – Metodologia Para Levantamento Pedológico 
 
O trabalho foi realizado selecionando-se, inicialmente, todo tipo de material existente 
sobre a área, compreendendo fotografias aéreas, mapas em diferentes escalas – 

englobando solos, geologia, clima, vegetação e uso atual. Dentre o material utilizado, 
cabe destacar o Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Paraná 
(EMBRAPA - 1984) e o mapa geológico da área (Folha Quero-Quero) e a Legenda 
Atualizada do Mapa de Solos do Estado (EMBRAPA - 2008) (Figura 4.1.7a). 
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Nas duas áreas de estudos (Fazendas Boiada e Capão das Almas), localizadas 
respectivamente nos Municípios de Palmeira e Ponta Grossa, foi realizado um 
reconhecimento preliminar através de observações generalizadas dos solos com a 
finalidade de estruturar a legenda preliminar dos mesmos e de entender suas relações 
com as diferentes feições da paisagem.A área localizada entre as duas fazendas citadas 
foi também objeto de reconhecimento dos solos. 
 
Para a localização das observações, dos pontos de amostragem de solos e descrição de 
perfis foi utilizado o GPSmap 60CSx, marca Garmin.  
 
Após a etapa de reconhecimento foi organizada uma legenda, ainda que não definitiva, a 
qual serviu de apoio para a fotointerpretação preliminar. Foi adotado o método de 
Análise Fisiográfica nas fotos aéreas, na escala 1:25.000. Nesta etapa foram utilizados os 
procedimentos contidos em ROCHA et alli (1992, 1993, 1994). A seguir, foram feitas 
prospecções, em pontos previamente marcados nas fotos e mapas. Nessas prospecções 
procurou-se registrar as variações mais significativas referentes às classes de solo, 
incluindo, entre outras: a cor (MUNSELL, 1990), a textura, o gradiente textural, o tipo 

de horizonte A, a posição do solo na paisagem e o tipo de material de origem. As 
amostras de solos foram coletadas nas profundidades representativas dos horizontes das 
diferentes classes. Em determinadas classes de solos foram realizadas prospecções até 
uma profundidade de 250 cm. Foram coletadas amostras para análise química e  para 
análise granulométrica de nove perfis de solos, além das análises realizadas nas 
prospecções dos pontos coletados, que constam do capítulo referente à descrição 
morfológica e analítica das amostras coletadas, nas duas fazendas.   
 

Os solos foram classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
(EMBRAPA, 2006) e o Manual Técnico de Pedologia – IBGE 2007; a caracterização 
morfológica, segundo o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (1996 e 2005); e 
a designação de horizontes, conforme Definição e Notação de Horizontes e Camadas do 
Solo (EMBRAPA, 1988).  
 

Os coeficientes de infiltração (Ci) do terreno foram obtidos a partir dos ensaios de 
percolação executados em oito (8) poços (Figura 03; Prancha 1E a 1H), de acordo com 
a metodologia contida no Anexo 1 da norma ABNT NBR-7229/93, abaixo resumida. 
 

 Escavação de poço com dimensões de 1 x 1 x 1 m; 

 Abertura de cova com dimensões de 0,30 x 0,30 x 0,30 m e revestida no fundo 
com 5 cm de brita; 

 Execução do ensaio de percolação, através da saturação das covas e medição do 
tempo de rebaixamento no intervalo de 15 cm para 14 cm, e 

 Nos ensaios onde o tempo da 1a leitura for menor que três minutos, o teste deve 
ser repetido cinco vezes, adotando-se o tempo da última leitura, como ocorreu 
nos poços PB-01 a PB-05, PA-02 e PA-03. 

 Os tempos assim obtidos são plotados no gráfico tempo de infiltração X 

coeficiente de infiltração, obtendo-se os respectivos coeficientes de infiltração 
(Ci), na unidade l/m²/dia. 

 
De posse dos dados analíticos e após a conclusão das prospecções de campo e coleta das 
amostras representativas, foram selecionados os locais para a descrição de nove perfis. 
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LVd8 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico, textura média, álico, fase campo subtropical, relevo suave
ondulado.

PVAd4 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico úmbrico, textura média/argilosa pouco
cascalhenta, fase relevo forte ondulado + LATOSSOLO BRUNO Distrófico úmbrico, textura argilosa, fase relevo
ondulado, ambos fase floresta subtropical perenifólia.

PVAd8 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico úmbrico, fase relevo ondulado +
LATOSSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico, fase relevo suave ondulado, ambos textura média fase campo
subtropical.

CXbd13 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa, A moderado, álico, fase floresta subtropical
perenifólia, relevo forte ondulado e montanhoso, substrato siltitos e arenitos finos.

CXbd21 - Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, álico, fase relevo forte ondulado + NEOSSOLO
REGOLÍTICO Distrófico típico, fase montanhoso, ambos textura argilosa, A moderado, fase campo subtropical,
subtrato filitos

CXbd29 - Associação de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico úmbrico, fase relevo suave ondulado de
vertentes curtas, substrato folhelhos sílticos + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico cambissólico úmbrico, fase relevo
suave ondulado, ambos textura argilosa, álicos, fase floresta subtropical perenifólia.
CHd8 - Associação de CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico típico + NEOSSOLO, LITÓLICO Húmico típico, ambos textura
média, fase campo subtropical, relevo suave ondulado de vertentes curtas, substrato arenitos + ORGANOSSOLO
HÁPLICO indiscriminado, fase campo subtropical de várzea, relevo plano.

RLh7 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico, textura média, álico, fase floresta subtropical subperenifólia,
relevo forte ondulado, substrato arenitos + AFLORAMENTOS DE ROCHA (arenitos).

RLh9 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico, textura média, fase campo subtropical, relevo suave
ondulado, substrato arenitos + AFLORAMENTOS DE ROCHA (arenitos).

AR2 - Associação de AFLORAMENTOS DE ROCHA + NEOSSOLO LITÓLICO Hístico típico + CAMBISSOLO HÚMICO
Distrófico léptico, ambos textura argilosa, álicos, fase campo e floresta subtropical perenifólia, relevo escarpado e
montanhoso, substrato granitos e quartzitos

LVd16 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico úmbrico, textura argilosa, fase floresta subtropical perenifólia, relevo
suave ondulado.

Figura 4.1.7a - Mapa de solos regional
(fonte: EMBRAPA, 2008)
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4.1.7.1.1 – Horizontes Diagnósticos Adotados no Levantamento Pedológico e Fases de 
Unidades de Mapeamento 
 
HORIZONTES DIAGNÓSTICOS SUPERFICIAIS (DETALHES EM SBCS, 2006). 
 
•  Horizonte A Chernozêmico: Horizonte mineral superficial, relativamente espesso, de 
cor escura, com alta saturação de bases, que mesmo após o revolvimento superficial 
atende às seguintes características: estrutura; cor; saturação por bases; conteúdo de 
carbono orgânico e espessura. 
 
 Horizonte A Proeminente: horizonte mineral superficial, idêntico em tudo ao A 
chernozêmico, exceto no tocante à saturação por bases, que é inferior a 65%. 
 
 Horizonte A Húmico: horizonte mineral superficial, com valor e croma (cor do solo 
úmido) igual ou inferior a 4.0 e saturação por bases (V%) inferior a 65% e que apresenta 
espessura e conteúdo de carbono orgânico (C-org) dentre o de limites específicos. 
Critério conforme Carvalho et al (2003). 

 
 Horizonte A Moderado: horizonte mineral superficial que se diferencia dos demais 
por não atender os requisitos de cor, ou de conteúdo de matéria orgânica, ou de 
desenvolvimento de estrutura, ou de espessura. É normalmente menos espesso e de 
coloração menos escura que os demais. 
 
 Horizonte Hístico: horizonte constituído predominantemente de material orgânico, 
contendo 80g/Kg ou mais de carbono orgânico (C-org) resultante de acumulações de 
resíduos vegetais depositados superficialmente, ou ainda que, no presente, possa 
encontrar-se recoberto por horizontes ou depósitos minerais e mesmo camadas orgânicas 
mais recentes. (Importante levar em consideração as espessuras do material dentre 
outras características especificadas no SBCS, 2006). 
 
 Horizonte B textural (Bt): horizonte mineral subsuperficial com textura franco 
arenosa ou mais fina, onde houve incremento de argila (fração < 0,002mm)orientada ou 
não, desde que não exclusivamente por descontinuidade de material originário, 
resultante de acumulação ou concentração absoluta ou relativa decorrente de processos 

de iluviação e/ou infiltração de argila ou argila mais silte com ou sem matéria orgânica 
e/ou destruição de argila no horizonte A e/ou perda de argila no horizonte A por erosão 
diferencial. O conteúdo de argila do horizonte B textural é maior que o do horizonte A 
ou E, e pode, ou não, ser maior que o do horizonte C. Importante considerar a presença 
de cerosidade, lamelas, espessura do horizonte, relação textural, dentro outros aspectos 
detalhados no SBCS (2006). 
 
 Horizonte B incipiente (Bi): horizonte subsuperficial subjacente ao A, Ap, ou AB, que 
sofreu alteração física e química em grau não muito avançado, porém suficiente para o 
desenvolvimento de cor ou de unidades estruturais, e no qual mais da metade do volume 
de todos os subhorizontes não deve consistir em estrutura da rocha original. (levar em 
consideração dentre outros apectos: espessura, cor, textura, estrutura, características 
morfológicas, CTC, relação silte/argila, mineralogia da fração areia referidos a terra 
fina. Detalhes no SBCS, 2006). 
 
• Horizonte B latossólico (Bw): horizonte mineral subsuperficial, cujos constituintes   
evidenciam avançado estágio de intemperização, explícita pela alteração quase 
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completa dos minerais primários menos resistentes ao intemperismo e/ou de minerais de 
argila 2:1, seguida de intensa dessilicificação, lixiviação de bases e concentração 
residual de sesquióxidos, argila do tipo 1:1 e minerais primários resistentes ao 
intemperismo. (Aspestos importantes, dentre outros, destacam-se: espessura, relação 
silte/argila, CTC. Detalhes no SBCS, 2006). 
 
 Horizonte Glei (g): horizonte mineral subsuperficial ou eventualmente superficial 
com espessura de 15 cm ou mais, caracterizado por redução de ferro e prevalência do 
estado reduzido no todo ou em parte, devido principlamente à água estagnada, como 
evidenciado por cores neutras na matriz do horizonte, com ou sem mosqueados de cores 
mais vivas. Trata-se de horizonte fortemente influenciado pelo lençol freático e regime 
de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio dissolvido, em razão de saturação 
por água durante todo ano, ou pelo menos por longo período, associado à demanda de 
oxigênio pela atividade biológica. (Dentre outros aspectos considerar: cor, influência do 
lençol freático conforme detalhes no SBCS, 2006).  
 

ATRIBUTOS DIAGNÓSTICOS  
 
 Eutrófico e Distrófico: refere-se à proporção de cátions básicos trocáveis em relação 
à capacidade de troca de cátions determinada a pH 7,0. Eutrófico especifica distinção 
de solos com saturação por bases igual ou superior a 50% no horizonte B e distrófico 
especifica distinção de solos com saturação por bases menor que 50%. Epieutrófico 
indica que o solo é apenas eutrófico no horizonte superficial. Epidistrófico indica que o 
solo é apenas distrófico no horizonte superficial. A espessura mínima para tanto é de 20 
cm. 
 
 Atividade de argila: refere-se à capacidade de permuta de cátions (valor T) da 
fração mineral (< 0,002 mm). O símbolo Ta expressa argila de atividade alta, isto é, 

valor T  27 cmolc/kg de argila e Tb, argila de atividade baixa, isto é, T < 27 cmolc/kg 

de argila. 
 
 Mudança textural abrupta: consiste em um considerável aumento no conteúdo de 
argila dentro de uma pequena distância (7,5 cm) na zona de transição entre o horizonte 
A ou E e o horizonte subjacente. 
 
 Cerosidade: são filmes de material inorgânico muito fino (< 0,002 mm), de naturezas 
diversas, constituindo revestimentos brilhantes na superfície dos elementos estruturais, 
poros ou canais, resultantes de movimentação ou segregação de material coloidal 
inorgânico. 
 
 Natureza intermediária ou extraordinária: (empregado à nível de subgrupo) 

expressa o conjunto de atributos que, em relação ao conceito central das classes de 
solo, denota a natureza interclasse ou expressa atributo anômalo, como segue: 
 
a) latossólico: qualifica solos cujas características são intermediárias aos Latossolos; 
b) cambissólico: qualifica solos cujas características são intermediárias aos 
Cambissolos;           
c) argissólico: qualifica solos intermediários para Argissolos; 
d) organossólico: Solos intermediários para Organossolos. 
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GRUPAMENTO DE CLASSES TEXTURAIS 
 
Constituem característica distintiva de unidade de solo, diferenciadas segundo 
composição granulométrica (fração < 2 mm), consideradas as classes primárias de 
textura, compondo os seguintes agrupamentos: 
 
a) textura arenosa: compreende as classes texturais areia e areia franca; 
b) textura média: compreende as classes texturais ou parte delas, tendo na 

composição granulométrica menos de 350g/Kg de argila e mais de 150g/Kg de 
areia, excluídas as classes texturais areia e areia franca; 

c) textura argilosa: compreende classes texturais ou parte delas, tendo na 
composição granulométrica de 350g/Kg a 600g/Kg de argila; 

d) textura muito argilosa: compreende classes texturais com mais de 600g/Kg de 
argila; 

e) textura siltosa: compreende parte de classes texturais que tenham menos de 
350g/Kg de argila e menos de 150g/Kg de areia. 

 

FASES DE UNIDADES DE MAPEAMENTO 
 
A fase não é uma unidade de classificação, ela visa fornecer subsídios para interpretação 
das áreas mapeadas. Tendo em vista que o presente trabalho faz parte de um estudo 
multidisciplinar, foram empregadas as seguintes fases: vegetação, relevo e geologia, 
pedregosidade, rochosidade, drenagem e profundidade quando pertinente.  
 
Neste trabalho, foram consideradas as seguintes fases:  
 
Fases de Relevo - qualificam distinções baseadas nas condições de declividade, 
comprimento de encostas e configuração superficial dos terrenos. São empregadas para 
prover informação sobre praticabilidade de emprego de equipamentos agrícolas, 
mormente os mecanizados, e facultar inferências sobre susceptibilidade dos solos à 
erosão. Na área em estudo foram consideradas as seguintes classes de relevo baseadas 
no SBCS (2005) e Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras – A Ramalho Filho 
e K.J.Beek (1995): 
 

a) Plano: superfície esbatida ou horizontal, na qual os desnivelamentos são muito  
pequenos, com declividades variáveis de 0 a < 3%. 
b) Suave ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por 
conjunto de colinas ou outeiros (elevações de altitudes relativas até 50m e de 50 m a 
100 m), apresentando declives suaves, predominantemente variáveis de 3 a 8%,  
c) Moderadamente ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída 
por conjunto de colinas ou outeiros, apresentando declives moderados, 

predominantemente variáveis de > 8%  a   13%. 
d) Ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por conjunto de   
colinas ou outeiros, apresentando declives moderados, predominantemente variáveis de 

> 13%  a   20%. 

e) Forte ondulado: superfície de topografia movimentada, formada por outeiros ou 
morros (elevações de altitudes relativas até 50m e de 100m e  100m a 200m) e 

raramente colinas, com declives fortes, predominantemente variáveis de > 20% a   45%. 
f) Montanhoso: superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas  
acidentadas, usualmente constituída por morros, montanhas, maciços montanhosos e 
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alinhamentos montanhosos, apresentando desnivelamentos grandes e declives entre      
> 45% a  75%. 
g) Escarpado: regiões ou áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo 
escarpamentos, tais como: aparados, itaimbés, frentes de “cuestas”, falésias, vertentes 
de declives muito fortes e vales encaixados. Declives acima de 75%. 

 
Fases de pedregosidade: qualificam áreas em que a presença superficial ou 
subsuperficial de quantidades expressivas de calhaus (2-20 cm) e matacões (20 a 100 
cm) interfere no uso das terras, sobretudo no emprego de equipamentos agrícolas. Na 
área, foi considerada apenas a fase pedregosa, na qual o solo contém calhaus e/ou 
matacões na sua parte superficial e no seu interior até a profundidade de 40 cm. 
 
Fases de rochosidade: refere-se à proporção relativa de exposições de rochas do 
embasamento, quer sejam afloramentos de rochas, quer em camadas delgadas de solos 
sobre rochas ou ocorrência significativa de matacões (boulders) com mais de 100 cm de 
diâmetro. Na área foi considerada apenas a fase rochosa, onde os afloramentos são 
suficientes para tornar impraticável a mecanização, com exceção de máquinas leves. Os 

solos dessa classe de rochosidade podem ser utilizados como áreas de preservação da 
flora e da fauna. Os afloramentos rochosos, matacões e/ou de manchas delgadas de 
solos sobre rochas se distanciam de 3 m a 10 m e cobrem 25% a 50% da superfície do 
terreno. 
 
4.1.7.1.2 – Métodos Analíticos e Índices de Avaliação 
 
A metodologia adotada segue indicada nas Tabelas 4.1.7a e 4.1.7b. 
 

Tabela 4.1.7a – Metodologias utilizadas para determinações de cada parâmetro. 

Determinações Metodologia Referências Bibliográficas 

pH (acidez ativa) pH em H2O  e CaCl2 
Embrapa - SNLC.                                                       
Manual de métodos de análises de solo, 1997. 

Al (acidez 
trocável) 

Extração KCl 1N 
Embrapa - SNLC.                                                       
Manual de métodos de análises de solo, 1997. 

Cálcio, Magnésio, 
Potássio e Fósforo 

Resina  
Embrapa - SNLC.                                                       
Manual de métodos de análises de solo, 1997. 

Matéria Orgânica Walkley-Black 
Embrapa - SNLC.                                                       
Manual de métodos de análises de solo, 1997. 

H + Al (acidez 
potencial) 

Acetato de Ca 
Embrapa - SNLC.                                                       
Manual de métodos de análises de solo, 1997. 

Física 
Análises granulométricas 
(Dispersão total), pelo 
método da pipeta 

Embrapa - SNLC.                                                       
Manual de métodos de análises de solo, 1997. 
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 Tabela 4.1.7b – Índices adotados para a avaliação das características químicas dos solos*.  

Carbono Orgânico (g/dm³ ou g/kg) *** 

Baixo < 09 

Médio 09 – 14 

Alto 14 – 29 

Muito Alto > 29 

Cálcio (mmolc/dm³ solo) * 

Baixo < 3,0 

Médio 4,0 – 7,0 

Alto > 7,0 

Magnésio (mmolc/dm³ solo) * 

Baixo < 4,0 

Médio 4,0 – 8,0 

Alto > 8,0 

Potássio (mmolc/dm³ solo) * 

Muito Baixo < 0,7 

Baixo 0,8 – 1,5 

Médio 1,6 – 3,0 

Alto 3,1 – 6,0 

Muito Alto > 6,0 

P/ Florestas – Fósforo (mg/dm³ solo) * 

Muito Baixo < 2,0 

Baixo 3,0 – 5,0 

Médio 6,0 – 8,0 

Alto 9,0 – 16 

Muito Alto > 16 

Atividade da Fração Argila (Valor T) (cmolc/kg de argila) ** 

Ta  27 

Tb < 27 

Índice de Saturação por Bases (valor V %) * 

Muito Baixo < 25 

Baixo 26 – 50 

Médio 51 – 70 

Alto 71 – 90 

Muito Alto > 90 

Alumínio Trocável (Al 3+ mmolc/dm3 solo) *** 

Baixo < 5,0 

Médio 5,0 – 15 

Alto > 15 

pH em CaCl2 * 

Acidez Muito Alta < 4,3 

Acidez Alta 4,4 – 5,0 

Acidez Média 5,1 – 5,5 
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Acidez Baixa 5,6 – 6,0 

Acidez Muito Baixa > 6,0 

Legenda: * Manual Internacional de Fertilidade do Solo, 1998; Fertilidade do Solo e Manejo de Nutrientes, 
2011. 

** Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 2006. 
*** J.B.Tomé Jr – Manual para Interpretação de Análise de Solo, 1997 (adaptado). 

 

4.1.7.2 – Classes de Solos 
 
CAMBISSOLOS 
 
Conceito - compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte B 
incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em qualquer 
dos casos não satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes 

Vertissolos, Chernossolos, Plintossolos ou Gleissolos. Têm sequência de horizontes A ou 
hístico, Bi, C, com ou sem R. Alguns solos desta classe possuem características 
morfológicas similares às dos solos da classe dos Latossolos, mas distinguem-se destes 
por apresentar uma ou mais das características, não compatíveis com solos muito 
evoluídos. 
 
ARGISSOLOS 
 

Conceito – compreendem solos constituídos por material mineral, que tem como 
características diferenciais a presença de horizonte B textural de atividade baixa, ou 

alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico. O horizonte B 
Textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte 
superficial, exceto o hístico sem apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos para 
serem enquadrados nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos, ou Gleissolos. 
 
LATOSSOLOS 
 
Conceito - compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte B 
latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos  de horizonte diagnóstico 
superficial, exceto hístico.  
 
NEOSSOLOS 
 

Conceito – compreendem solos constituídos por material mineral ou por material 
orgânico pouco espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao 
material originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, 
seja em razão de características inerentes ao próprio material,como maior resistência 
ao intemperismo ou composição químico-mineralógica, ou por influência dos demais 
fatores de formação (clima, relevo ou tempo), que podem impedir ou limitar a evolução 
desses solos.  
 
ORGANOSSOLOS 
 
Conceito: compreendem solos pouco evoluídos com predominância de características 
devidas ao material orgânico (teor de carbono orgânico maior ou igual a 80 g/kg de 
TFSA), de coloração preta, cinzenta muito escura  ou brunada, resultante da 
acumulação de restos vegetais, em graus variáveis de decomposição, em condições de 
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drenagem restrita (ambientes mal ou muito mal drenados), ou em ambientes úmidos de 
altitudes elevadas, saturados com água por apenas poucos dias durante o período 
chuvoso. 
 
GLEISSOLOS 
 
Conceito: compreende solos hidromórficos, constituídos por material mineral que 
apresentam horizonte glei dentro de 150 cm da superfície do solo, imediatamente 
abaixo de horizonte A ou E (com ou sem gleização) ou horizonte hístico com espessura 
insuficiente para definir a classe dos Organossolos; não apresentam textura 
exclusivamente areia ou areia franca em todos os horizontes dentro dos primeiros 150 
cm da superfície do solo ou até um contato lítico, tampouco horizonte vértico ou 
horizonte B textural com mudança textural abrupta acima ou coincidente com horizonte 
glei, tampouco qualquer outro tipo de horizonte B diagnóstico acima do horizonte glei, 
ou qualquer outro tipo de horizonte diagnóstico acima do horizonte glei. Horizonte 
plíntico, se presente, deve estar à profundidade superior à 200 cm da superfície do solo. 
 

4.1.7.3 – Identificação das Classes de Solos na Área e Legenda do Mapa de Solos 
 
CLASSES DE SOLOS  IDENTIFICADAS NAS FAZENDAS BOIADA E CAPÃO DAS ALMAS. (*) 
 
PVAd – ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELO Distrófico. 
LVe-  LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico. 
LVd - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico. 
CHd - CAMBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico argissólico. 
CHd - CAMBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico típico. 
CXbd- CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico. 
RLh – NEOSSOLO LITÓLICO Húmico Distrófico . 
RLh – NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico.   
OXy - ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico.  
GMd -GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico.  
AR – AFLORAMENTO DE ROCHA  
TT – TIPO DE TERRENO  
(*) Todas as classes de solos mencionadas são de textura média. 

 
LEGENDA DO MAPA DE SOLOS – Projeto JUNDU  
 
LVe - LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico típico,  fase relevo suave  

ondulado/moderadamente ondulado, campo    subtropical; 
LVd - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, fase relevo plano/suave ondulado, 

campo subtropical; 
PVAd 1 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Tb Distrófico, fase relevo plano/suave 

ondulado, campo subtropical; 
PVAd 2 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO + CAMPOBISSOLO HÚMICO Tb 

Distrófico, fase relevo plano/suave ondulado, campo subtropical; 
PVAd 3 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO + CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb 

Distrófico, fase relevo suave ondulado/moderadamente ondulado, campo 
subtropical; 

PVAd 4 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO + CAMPOBISSOLO      HÁPLICO 
Tb Distrófico, relevo plano/moderadamente ondulado, campo subtropical; 
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PVAd 5 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO + CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb 
Distrófico, fase relevo plano/suave ondulado, ambos campo subtropical; 

CXbd 1 - CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico,  fase relevo suave 
ondulado/moderadamente ondulado, campo subtropical; 

CXbd 2 - CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico argissólico úmbrico, fase relevo suave 
ondulado/moderadamente ondulado, campo subtropical; 

CXbd 3 - CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, fase relevo 
plano/moderadamente ondulado , floresta subtropical subperenifólia; 

CXbd 4 - CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, fase relevo suave 
ondulado/forte ondulado, floresta subtropical subperenifólia; 

CXbd 5 - CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico, fase relevo plano/suave ondulado, 
campo subtropical; 

CXbd 6 - Associação de CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico + ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO, fase relevo plano/moderadamente ondulado, campo 
subtropical; 

CXbd 7 - Associação de CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico+ NEOSSOLO LITÓLICO,  
fase relevo plano/moderadamente ondulado, campo subtropical; 

CXbd 8 - Associação de CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico+ NEOSSOLO LITÓLICO, 
fase relevo suave ondulado, ambos campo subtropical + AFLORAMENTO DE 
ROCHA; 

CXbd 9 - Associação de CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico+ NEOSSOLO LITÓLICO,  
fase relevo ondulado/forte ondulado, campo subtropical; 

CXbd 10 - Associação de  CAMPOBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico+ NEOSSOLO LITÓLICO 
Húmico, fase relevo moderadamente ondulado/ondulado, campo 
subtropical; 

CXbd 11 - Associação de  CAMPOBISSOLO HÁPLICO laterítico / latossólico + NEOSSOLO 
LITÓLICO, ambos Tb Distrófico, fase relevo plano/suave ondulado, campo 
subtropical; 

CXbd 12 - Associação de  CAMPOBISSOLO HÁPLICO+ CAMPOBISSOLO HÚMICO ambos TB 
Distrófico,  fase relevo suave ondulado, campo subtropical; 

CHd 1 - CAMPOBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico, fase relevo plano/suave ondulado, 
campo subtropical; 

CHd 2 - Associação de CAMPOBISSOLO HÚMICO Distrófico + GLEISSOLO MELÂNICO Tb 
Distrófico + ORGANOSSOLO HÁPLICO fase relevo suave 

ondulado/moderadamente ondulado, campo subtropical úmido; 
CHd 3 - Associação de CAMPOBISSOLO HÚMICO Distrófico + GLEISSOLO MELÂNICO Tb 

Distrófico, fase relevo plano campo subtropical úmido; 
CHd 4 - Associação de CAMPOBISSOLO HÚMICO + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO 

ambos Tb Distrófico, fase relevo suave ondulado/moderadamente ondulado, 
campo subtropical; 

CHd 5 - CAMPOBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico argissólico,  fase relevoplano/suave 
ondulado campo subtropical; 

CHd 6 - CAMPOBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico argissólico, fase relevo suave 
ondulado/moderadamente ondulado ambos campo subtropical; 

CHd 7 - CAMPOBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico típico, fase relevo suave 
ondulado/moderadamente ondulado, campo subtropical; 

CHd 8 - CAMPOBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico típico, fase relevo plano/suave 
ondulado, campo subtropical úmido; 

CHd 9 - CAMPOBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico típico fase relevo moderadamente 
ondulado/ondulado, campo subtropical; 
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CHd 10 - Associação de CAMPOBISSOLO HÚMICO Tb Distrófico típico + NEOSSOLO 
LITÓLICO HÚMICO, fase relevo moderadamente ondulado/ondulado, campo 
subtropical; 

GMbd - Associação de GLEISSOLO MELÂNICO + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico,  fase 
relevo suave  ondulado/moderadamente ondulado, campo subtropical; 

RLh 1 - NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico, fase relevo ondulado/forte 
ondulado,campo subtropical; 

RLh 2 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico + AFLORAMENTO DE ROCHA, fase 
relevo ondulado/forte ondulado, campo subtropical; 

RLh 3 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico + AFLORAMENTO DE ROCHA, fase 
relevo ondulado, campo subtropical; 

RLh 4 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico + AFLORAMENTO DE 
ROCHA, fase relevo forte ondulado/montanhoso-escarpado, floresta 
subtropical subperenifólia; 

RLh 5 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico + AFLORAMENTO DE 
ROCHA,  fase relevo forte ondulado/montanhoso , campo subtropical; 

RLh 6 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico + AFLORAMENTO DE 

ROCHA, fase relevo suave ondulado/forte ondulado, campo subtropical 
úmido e de várzea; 

RLh 7 - Associação NEOSSOLO LITÓLICO Húmico + ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico,  
fase relevo suave ondulado/moderadamente ondulado , campo subtropical 
úmido e de várzea + AFLORAMENTO DE ROCHA; 

RLh 8 - Associação NEOSSOLO LITÓLICO Húmico típico + CAMPOBISSOLO HÚMICO 
Distrófico, fase relevo ondulado/forte ondulado, campo subtropical 
úmido/floresta subtropical subperenifólia; 

RLd 1 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico Distrófico, fase relevo 
montanhso/escarpado, campo subtropical úmido + AFLORAMENTODE ROCHA; 

RLd 2 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Húmico Distrófico, fase relevo 
montanhoso/escarpado, campo subtropical úmido/floresta tropical 
subperenifólia + AFLORAMENTODE ROCHA; 

AR 1 - Associação de  AFLORAMENTO DE ROCHA + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico,  
fase  relevo montanhoso/escarpado,  floresta subtropical subperenifólia; 

AR 2 - Associação de  AFLORAMENTO DE ROCHA + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico, 
fase  relevo montanhoso/escarpado campo subtropical; 

AR 3 - Associação de  AFLORAMENTO DE ROCHA + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico, 
fase relevo forte ondulado, campo subtropical; 

OXy 1 - ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico típico, fase relevo plano/suave ondulado , 
campo subtropical hidrófilo de várzea; 

OXy 2 - Associação de ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico típico + GLEISSOLO MELÂNICO 
Tb Distrófico organossólico, fase relevo plano/suave ondulado , campo 
subtropical úmido; 

OXy 3 - Associação de ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico típico + NEOSSOLO LITÓLICO 
Distrófico típico, fase relevo moderadamente ondulado/forte ondulado, 
campo subtropical úmido; 

AR - AFLORAMENTO DE ROCHA; 
TT - TIPO DE TERRENO; 
TQ - TANQUE; 
SD - SÉDE; 
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Quadro 4.1.7a – Percentuais de ocorrência das Classes de Solos na área estudada. 
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4.1.7.4 – Descrição dos Perfis e Resultados Analíticos – Fazenda Capão das Almas 
 
4.1.7.4.1 – Perfil JA-01 
 

Quadro 4.1.7b – Descrição geral do Perfil JA-01. 

Data Janeiro/2013 

Classificação 
CAMBISSOLO HÚMICO Distrófico argissólico 

textura média fase campo subtropical, relevo 
plano 

Unidade de Mapeamento CHd5 

Localização, Município, Estado e 
Coordenadas 

Fazenda Capão das Almas, Município de 
Palmeira/PR. Coordenadas: (UTM) 616180 x 

7203390 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o 
perfil 

Descrito e coletado em trincheira, localizada 
no topo de elevação, com aproximadamente 

2% de declive, sob a cultura de soja 

Altitude 1.075 m 

Litologia Arenito Furnas 

Formação geológica Formação Itararé 

Material originário 
Saprolito proveniente da decomposição das 

rochas acima citadas 

Pedregosidade Não pedregosa 

Rochosidade Não rochosa 

Relevo local Plano 

Relevo regional Plano e suave ondulado 

Erosão Laminar ligeira 

Drenagem Bem a moderadamente drenado 

Vegetação primária Campo Subtropical 

Uso atual Cultura de soja 

Clima Cfb 

Perfil descrito e coletado por 
Helio O. da Rocha, Vânio Galbino da Silva e 

Luciana de Cassia Nogueira Cavalheiro 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL  JA-01 
 
A 1 0 – 22 cm, bruno escuro (7,5YR 4/2); franco-arenosa; fraca muito pequena a 

média, granular e grãos simples; muito friável; ligeiramente plástica e não pegajosa; 
transição gradual e plana. 
 
A 2  22 – 39 cm, bruno escuro (7,5YR 3/3); franco-arenosa; moderada pequena a 
média, blocos subangulares; muito friável; plástica/muito plástica e não pegajosa; 
transição clara e plana. 
 
AB 39 – 67 cm, bruno escuro (7,5YR 3/3); franco-argilo-arenosa; moderada pequena a 
média blocos subangulares; muito friável, muito plástica e ligeiramente pegajosa; 
transição clara e plana. 
 
Bi1 67 – 83 cm, bruno escuro (7,5YR 3/4); franco-argilo-arenosa; moderada, pequena 
a média blocos subangulares; muito friável, plástica/muito plástica ligeiramente 
pegajosa; transição gradual e plana. 
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Bi2 83 – 100 cm, bruno escuro (7,5 YR 4/4); franco-argilo-arenosa; moderada pequena 
a média blocos subangulares; muito friável, plástica/muito plástica ligeiramente 
pegajosa, transição abrupta e plana. 
  
B3/C  100 – 115 cm, bruno escuro (7,5 YR 4/4); franco-arenosa; moderada média blocos 
subangulares;  friável, plástica ligeiramente pegajosa, transição abrupta e plana. 
 
C        115 – 130+ Regolito. 
 
Obs.: Presença de Cascalho entre B2 e B3 constituído de Quartzo recoberto de fina 
película de material ferruginoso. Canais devido à atividade biológica nos Horizontes A1, 
A2 e AB. Muitas raízes finas e médias do A1 até o Hor.AB, e comuns nos Hor.B1 e B2. 
 

 
Figura 4.1.7.4a - Perfil JA-01 – Fazenda Capão das Almas.       

 
Tabela 4.1.7.4a – Resultados analíticos do Perfil JA-01 da Fazenda Capão das Almas. 

Horizonte A1 A2 AB B1i B2i B3 

Profundidade (cm) 
Calhau > 20mm (%) 

0 - 22 22 - 39 39 - 67 67 - 83 83 - 100 100 - 115 

- - - - - - 

Cascalho 20–2mm (%) - - - - - - 

Terra Fina < 2mm (%) - - - - - - 

Composição 
Granulométrica 

g.kg-1 

Areia Grossa  
2-0,20mm 

518 567 439 440 443 462 

Areia Fina 
0,20-0,05mm 

254 159 271 231 229 243 

Silte 0,05-
0,002mm 

73 104 85 84 118 100 

Argila < 
0,002mm 

155 170 205 245 220 195 

Silte / Argila 0,47 0,61 0,41 0,34 0,54 0,51 

M.O. g.kg-1 33 20 18 17 16 13 

P (resina) mg.kg-1 53 5 3 4 4 3 

pH 
H2O 5,9 4,3 5,2 5,3 5,3 5,4 

KCl 5,0 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 

Bases extraíveis 
(mmolc.kg-1) 

Ca++ 28 10 9 9 10 13 

Mg++ 12 4 2 2 2 2 

K+ 1,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 

Na+ - - - - - - 

Soma de 41 14 11 11 12 15 
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bases 

Valor T 87 81 69 68 69 61 

Valor V (saturação bases) % 47 18 16 16 18 25 

100.Al+++/Al+++ + S 2,38 44,00 54,17 57,69 53,85 40,00 

 
4.1.7.4.2 – Perfil JA-02 
 

Quadro 4.1.7c – Descrição geral do Perfil JA-02. 

Data Janeiro/2013 

Classificação 
CAMBISSOLO HÁPLICO TB DISTRÓFICO argissólico, 

úmbrico textura média fase relevo suave ondulado, 
campo subtropical 

Unidade de Mapeamento CXbd10 

Localização, Município, Estado e Coordenadas 
Fazenda Capão das Almas, Município de 

Palmeira/PR. Coordenadas: (UTM) 615.767 / 
7.203.080 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o 
perfil 

Terço médio da encosta de um relevo suave 
ondulado 

Altitude 1.047 m 

Litologia Arenito Furnas 

Formação geológica Formação Itararé 

Material originário 
Saprolito proveniente da decomposição das rochas 

acima citadas 

Pedregosidade Não pedregosa 

Rochosidade Não rochosa 

Relevo local Suave ondulado 

Relevo regional Suave ondulado e medianamente ondulado 

Erosão Laminar sulcos ocasionais 

Drenagem Bem drenado 

Vegetação primária Campo Subtropical 

Uso atual Cultura de soja 

Clima Cfb 

Perfil descrito e coletado por 
Helio O. da Rocha, Vânio Galbino da Silva e Luciana 

de Cassia Nogueira Cavalheiro 

 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL – JA-02 
 
A p 0 – 24 cm, bruno escuro (7,5YR 3/3); franco-arenosa; fraca muito pequena a 
média, granular; friável/firme, plástica e não pegajosa; transição gradual e plana. 
 
A2  22 – 42 cm, bruno escuro (7,5YR 3/4); franco-arenosa; moderada pequena a 
média, blocos subangulares; friável/firme, plástica e não pegajosa; transição gradual e 
plana. 
 
AB 42 – 71 cm, bruno escuro (7,5YR 3/4); franco-arenosa; moderada pequena a média 
blocos subangulares; friável, plástica e não pegajosa; transição clara e plana. 
 
Bi1 71 – 92 cm, bruno escuro (7,5YR 3/3); franco-argilo-arenosa; moderada, pequena 

a média blocos subangulares; friável, plástica, ligeiramente pegajosa; transição gradual 
e plana. 
 
Bi2     92 – 118 cm, bruno escuro (7,5 YR 4/4); franco-argilo-arenosa; moderada média 
blocos subangulares; friável/firme, muito plástica não pegajosa, transição clara e plana. 
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Bi3 118 – 145 cm bruno escuro (7,5 YR 4/4); franco-argilo-arenosa; moderada média 
grande/muito grande blocos subangulares; firme, plástica ligeiramente pegajosa, 
transição clara e plana. 
 
Bi4 145 – 170 cm+ bruno escuro (7,5 YR 4/6); franco-argilo-arenosa; moderada 
grande/muito grande blocos subangulares; firme, muito plástica ligeiramente pegajosa. 
 
Obs.: Presença de Canais devido à atividade biológica nos Horizontes A1, A2 e AB. Muitas 
raízes comuns, finas e médias do A1 até o Hor.AB. Poros muito pequenos a médios nos 
Hor.B. 
 

 
Figura 4.1.7.4b – Perfil JA-02 – Fazenda Capão das Almas. 

 
Tabela 4.1.7.4b – Resultados analíticos do Perfil JA-02 da Fazenda Capão das Almas. 

Horizonte A1 A2 AB B1 B2 B3 B4 

Profundidade (cm) 
Calhau > 20mm (%) 

0 - 24 
24 - 
42 

42 - 
71 

71 - 
92 

92 - 
118 

118 - 
145 

145-170 

- - - - - - - 

Cascalho 20–2mm (%) - - - - - - - 

Terra Fina < 2mm (%) - - - - - - - 

Composição 
Granulométrica 

g.kg-1 

Areia 
Grossa  

2-0,20mm 
539 552 529 454 458 434 457 

Areia Fina 
0,20-

0,05mm 
207 168 206 208 212 261 224 

Silte 0,05-
0,002mm 

114 120 95 113 80 65 89 

Argila < 
0,002mm 

140 160 170 225 250 240 230 

Silte / Argila 0,81 0,75 0,56 0,50 0,32 0,27 0,39 

M.O. g.kg-1 28 19 15 15 14 11 10 

P (resina) mg.kg-1 12 5 3 4 5 4 4 

pH 
H2O 5,3 5,1 5,0 5,3 5,3 5,2 5,2 5,0 

KCl 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 

Bases extraíveis 
(mmolc.kg-1) 

Ca++ 13 9 8 10 9 9 8 8 

Mg++ 6 2 2 2 2 2 2 2 

K+ 0,7 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 

Na+ - - - - - - - - 

Soma de 20 11 10 12 11 11 10 10 
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bases 

Acidez extraível 
(mmolc.kg-1) 

Al+++ 13 14 12 12 14 10 7 5 

H + Al 66 62 49 57 50 41 31 28 

Valor T 86 74 59 69 61 52 40 37 

Valor V (saturação bases) % 23 25 28 28 19 22 24 26 

100.Al+++/Al+++ + S 39,39 56,00 54,54 50,00 56,00 47,62 41,18 33,33 

 

4.1.7.4.3 – Perfil JA-03 
 

Quadro 4.1.7d – Descrição geral do Perfil JA-03. 

Data Janeiro/2013 

Classificação 
CAMBISSOLO HÚMICO DISTRÓFICO TÍPICO textura 

média fase campo subtropical relevo 
moderadamente ondulado 

Unidade de Mapeamento CHd7 

Localização, Município, Estado e Coordenadas 
Fazenda Capão das Almas, Município de 

Palmeira/PR. Coordenadas (UTM) 616.094 / 
7.202.614 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o 
perfil 

Descrito e coletado em trincheira, localizada no 
terço inferior da encosta, sob a cultura de soja 

Altitude 1033 m 

Litologia Arenito Furnas 

Formação geológica Formação Itararé 

Material originário 
Saprolito proveniente da decomposição das rochas 

acima citadas 

Pedregosidade Não pedregosa 

Rochosidade Não rochosa 

Relevo local Suave ondulado 

Relevo regional Suave ondulado a ondulado 

Erosão Laminar ligeira 

Drenagem Bem a imperfeitamente drenado 

Vegetação primária Campo Subtropical 

Uso atual Cultura de soja 

Clima Cfb 

Perfil descrito e coletado por 
Helio O. da Rocha, Vânio Galbino da Silva e Luciana 

de Cassia Nogueira Cavalheiro 

 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL - JA-03 
 
Ap 0 – 28 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2); franco-argilo-arenosa; fraca 

média granular; friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição gradual 
/ difusa e plana. 
 
A2  28 – 49 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2); franco-argilo-arenosa; 
moderada pequena a média, blocos subangulares; friável, plástica e ligeiramente 
pegajosa; transição clara e plana. 
 
A3 49 – 73 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2); franco-argilo-arenosa; 
moderada pequena a média blocos subangulares; friável, plástica/muito plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 
 
Bi1 73 – 93 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); franco-argilo-arenosa; 
moderada média blocos subangulares; friável, plástica/muito plástica; ligeiramente 
pegajosa; transição gradual e plana. 
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Bi2 93 – 113 cm, bruno-avermelhado- escuro (5YR 3/4); franco-argilo-arenosa; 
moderada média blocos subangulares; friável, plástica, ligeiramente pegajosa, transição 
gradual e plana. 
 
Bi3 113 – 158 cm, bruno forte (7,5YR 4/6); franco-argilo-arenosa; moderada 
média/grande blocos subangulares; friável, plástica ligeiramente, pegajosa, transição 
gradual e plana. 
 
Bi4  158 – 185+ cm, bruno forte (7,5YR 4/6); franco-argilo-arenosa; moderada 
média/grande blocos subangulares; firme; ligeiramente plástica e ligeiramente 
pegajosa. 
 

 
Figura 4.1.7.4c – Perfil JA-03 – Fazenda Capão das Almas. 

 
Tabela 4.1.7.4c – Resultados analíticos do Perfil JA-03 da Fazenda Capão das Almas. 

Horizonte A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 
B 

(esp)* 

Profundidade (cm) 
Calhau > 20mm (%) 

0 - 28 
28 - 
49 

49 - 
73 

73 - 
93 

93 - 
113 

113 - 
158 

158 - 
185 

0,30 - 
060 

- - - - - - - - 

Cascalho 20–2mm (%) - - - - - - - - 

Terra Fina < 2mm (%) - - - - - - - - 

Composição 
Granulométrica 

g.kg-1 

Areia 
Grossa  

2-0,20mm 
373 320 304 389 396 343 421 508 

Areia Fina 
0,20-

0,05mm 
232 262 220 203 233 295 276 247 

Silte 0,05-
0,002mm 

140 128 156 138 121 92 78 130 

Argila < 
0,002mm 

255 290 320 270 250 270 225 115 

Silte / Argila 0,55 0,44 0,49 0,51 0,48 0,34 0,35 1,13 

M.O. g.kg-1 39 33 21 19 19 12 12 8 

P (resina) mg.kg-1 29 5 4 4 3 4 4 5 

pH 
H2O 5,1 5,0 5,1 5,3 5,6 5,6 5,3 5,6 

KCl 4,2 4,3 4,3 4,4 4,6 4,6 4,7 4,8 

Bases extraíveis 
(mmolc.kg-1) 

Ca++ 11 11 9 9 8 9 8 8 

Mg++ 3 2 2 2 2 2 1 1 

K+ 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
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Na+ - - - - - - - - 

Soma de 
bases 

15 14 11 11 10 11 9 9 

Acidez extraível 
(mmolc.kg-1) 

Al+++ 24 31 29 16 12 10 8 4 

H + Al 133 123 100 90 76 50 48 28 

Valor T 148 137 111 101 86 61 57 37 

Valor V (saturação bases) % 10 10 10 11 12 18 16 25 

100.Al+++/Al+++ + S 61,53 68,88 72,50 59,26 54,55 47,62 47,06 30,77 

Legenda - * B especial 

 

4.1.7.4.4 – Perfil JA-04 
 

Quadro 4.1.7e – Descrição geral do Perfil JA-04. 

Data Janeiro/2013 

Classificação 
NEOSSOLO LITÓLICO HÚMICO TÍPICO, textura 

média, fase campo subtropical, relevo 
moderadamente ondulado, substrato arenitos 

Unidade de Mapeamento RLh1 

Localização, Município, Estado e Coordenadas 

Na Rodovia 277, Km XXX entrar à direita na estrada 
secundária por 10 Km até a sede da Fazenda Capão 
das Almas, localizada no Município de Ponta Grossa 

– PR. Coordenadas: UTM  615.355/7202.989 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o 
perfil 

Descrito e coletado em trincheira na encosta da 
elevação com 40% de declive, em campo 

subtropical sujo 

Altitude 1004 m 

Litologia 
Arenitos do Grupo Faxina-Furnas, do Devoniano 

Inferior 

Formação geológica Formação Itararé 

Material originário 
Saprolito proveniente da decomposição das rochas 

acima citadas 

Pedregosidade Não pedregosa 

Rochosidade Não rochosa 

Relevo local Ondulado a forte ondulado 

Relevo regional Ondulado a forte ondulado 

Erosão Sulcos 

Drenagem Bem drenado 

Vegetação primária Campo Subtropical sujo 

Uso atual Campo 

Clima Cfb 

Perfil descrito e coletado por 
Helio O. da Rocha, Vânio Galbino da Silva e Luciana 

de Cassia Nogueira Cavalheiro 

 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA – PERFIL - JA-04 
 
A1 0-20 cm, bruno-avermelhado-escuro(5YR 2,5/1 úmida); franco-arenosa; fraca 
pequena granular e grãos simples; friável, não plástico e não pegajoso; transição gradual 
e plana. 
 
A2 20-40 cm, bruno-escuro (10YR 3/2,5 úmido); franco-arenosa; fraca média  blocos 
subangulares e granular e grão simples; muito friável, não plástico e não pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 
AC  40-50+ Mistura de solo e arenito. 
 
Raízes: Muitas no A1 e A2.  
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Obs.: Muitos poros médios, pequenos e muito pequenos nos horizontes A1 e A2.  
 

Tabela 4.1.7.4d – Resultados analíticos do Perfil JA-04 da Fazenda Capão das Almas. 

Horizonte A AC 

Profundidade (cm) 0 – 20 20 - 40 

Calhau > 20mm (%) - - 

Cascalho 20–2mm (%) - - 

Terra Fina < 2mm (%) - - 

Composição 
Granulométrica g.kg-1 

Areia Grossa 
2-0,20mm 

482 448 

Areia Fina 0,20-
0,05mm 

232 217 

Silte 0,05-0,002mm 131 150 

Argila < 0,002mm 155 185 

Silte / Argila 0,85 0,82 

M.O. g.kg-1 12,6 8,1 

P (resina) mg.kg-1 38 6 

pH 
H2O 7,6 7,6 

KCl 7,1 6,9 

Bases extraíveis 
(mmolc.kg-1) 

Ca++ 35 25 

Mg++ 19 14 

K+ 0,6 0,2 

Na+ - - 

Soma de bases 54 38 

Acidez extraível 
(mmolc.kg-1) 

Al+++ 0 0 

H + Al 0 0 

Valor T 54 38 

Valor V (saturação bases) % 100 100 

100.Al+++/Al+++ + S 0,00 0,00 

 

4.1.7.4.5 – Perfil JA-05 
 

Quadro 4.1.7f – Descrição geral do Perfil JA-05. 

Data Janeiro/2013 

Classificação 
ORGANOSSOLO HÁPLICO HÊMICO TÍPICO, fase 

campo subtropical hidrófilo de várzea, relevo plano 
e suave ondulado 

Unidade de Mapeamento OXy1 

Localização, Município, Estado e Coordenadas 

Na Rodovia 277, Km XXX entrar à direita na estrada 
secundária por 10 Km até a sede da Fazenda Capão 

das Almas, localizada no Município de Ponta 
Grossa/PR. Coordenadas UTM: 615.950/7.203.150 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o 
perfil 

Descrito e coletado em trincheira, em campo 
subtropical hidrófilo de várzea 

Altitude 1061 m 

Litologia 
Material orgânico em parte associado ao material 

mineral do Arenito Furnas 

Formação geológica Formação Itararé 

Material originário Resíduos vegetais associados ao arenito 

Pedregosidade Não pedregosa 

Rochosidade Não rochosa 

Relevo local Plano e suave ondulado 

Relevo regional Plano e suave ondulado 

Erosão Não aparente 

Drenagem Muito mal drenado 

Vegetação primária Campo Subtropical Hidrófilo de Várzea 

Uso atual Campo de Várzea 
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Clima Cfb 

Perfil descrito e coletado por 
Helio O. da Rocha, Vânio Galbino da Silva e Luciana 

de Cassia Nogueira Cavalheiro 

 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA – PERFIL JA-05 
 
H1 0-20 cm, preto (2,5y 2/0 úmida); orgânico/franca; fraca pequena regular e grãos 
simples; plástico e pegajoso, transição clara e plana. 

 
H2 20-40 cm, bruno-escuro (2,5y 2/0 úmido); orgânica/franco; fraca pequena a 
média granular e grão simples; muito friável; plástico e pegajoso; transição gradual e 
plana. 
 
H3/C 40-50+ Mistura de material orgânico com arenito. 
 
Raízes: Poucas finas no H1 e poucas médias no H2. 
 
Obs.: Acúmulo de água no local do perfil tornou a descrição difícil. 
 

Tabela 4.1.7.4e - Resultados Analíticos do Perfil JA-05 da Fazenda Capão das Almas. 

Horizonte H1 H2 H3 

Profundidade (cm) 0 – 20 20 - 30 30 - 50 

Calhau > 20mm (%) - - - 

Cascalho 20–2mm (%) - - - 

Terra Fina < 2mm (%) - - - 

Composição 
Granulométrica g.kg-1 

Areia Grossa 
2-0,20mm 

264 356 587 

Areia Fina 0,20-
0,05mm 

76 109 123 

Silte 0,05-
0,002mm 

435 325 205 

Argila < 0,002mm 225 210 85 

Silte / Argila 1,93 1,55 2,41 

M.O. g.kg-1 96 103 44 

P (resina) mg.kg-1 25 8 2 

pH 
H2O 5,5 5,8 5,3 

KCl 4,2 4,2 4,4 

Bases extraíveis 
(mmolc.kg-1) 

Ca++ 17 11 10 

Mg++ 7 3 2 

K+ 1,1 0,3 0,1 

Na+ - - - 

Soma de bases 25 14 12 

Acidez extraível 
(mmolc.kg-1) 

Al+++ 21 45 22 

H + Al 232 223 96 

Valor T 257 237 108 

Valor V (saturação bases) % 10 6 11 

100.Al+++/Al+++ + S 45,65 76,27 64,70 
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4.1.7.5 – Descrição dos Perfis e Resultados Analíticos – Fazenda Boiada 
 
4.1.7.5.1 – Perfil JB-01 
 

Quadro 4.1.7g – Descrição geral do Perfil JB-01. 

Data Abril/2013 

Classificação 
LATOSSOLO VERMELHO estrófico típico, textura 

média, fase campo subtropical, relevo suave 
ondulado 

Unidade de Mapeamento LVe 

Localização, Município, Estado e Coordenadas 
Fazenda Boiada, Município de Palmeira, Estado do 

Paraná. Coordenadas UTM: 612181 / 7201443 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o 
perfil 

Descrito e coletado em trincheira, localizada no 
topo de elevação, com aproximadamente 2% de 

declive, sob cultura de soja 

Altitude 949 m 

Litologia Mistura de Arenito Furnas com diabásio 

Formação geológica Formação Itararé e produtos do diabásio 

Material originário 
Saprolito proveniente da decomposição das rochas 

acima citadas 

Pedregosidade Não pedregosa 

Rochosidade Não rochosa 

Relevo local Suave ondulado e moderadamente ondulado 

Relevo regional Suave ondulado e moderadamente ondulado 

Erosão Laminar ligeira 

Drenagem Acentuadamente drenado 

Vegetação primária Campo Subtropical 

Uso atual Cultura de Soja 

Clima Cfb 

Perfil descrito e coletado por 
Helio O. da Rocha , Vânio Galbino da Silva e 

Gabriel Moretti 

 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL: JB–01  

 
A p 0 – 10 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmida); franco-argilo-arenosa; 
fraca média grãos simples; friável; ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; 
transição plana e difusa. 
 
A B  10 – 20 cm, bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmida); franco-argilo-arenosa; 
fraca pequena a média, granular; friável; ligeiramente plástica ligeiramente pegajosa; 
transição plana e difusa. 
 
Bw1 20 – 36 cm, bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3, úmido); franco-argilo-arenosa; 
moderada pequena granular e blocos subangulares; muito friável; ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição plana e difusa. 
 
Bw2 36 – 62 cm, vermelho escuro (2,5YR 3/6, úmido); franco-argilo-arenosa; 
moderada, pequena a média granular e blocos subangulares; friável; ligeiramente 
plástica e  ligeiramente pegajosa; transição plana e difusa. 
 
Bw3  62 – 95 cm, bruno avermelhado (2,5 YR 4/4, úmido); franco-argilo-arenosa; 

moderada pequena granular e blocos subangulares; friável, ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição plana e difusa. 
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Bw4  95 – 122 cm, bruno avermelhado (2,5 YR 4/4, úmido); franco-argilo-arenosa; 
fraca e moderada pequena a média blocos subangulares; muito friável e friável; plástica 
a ligeiramente plástica e  pegajosa; transição plana e difusa. 
 
Bw5  122 – 150 cm, bruno avermelhado (2,5 YR 4/4, úmido); franco-argilo-arenosa; 
moderada média granular e blocos subangulares; friável; ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição plana e difusa. 
 
Bw6  150 – 250 cm, bruno avermelhado (2,5 YR 4/4, úmido); franco-argilo-arenosa; 
friável; ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa. 
 
Obs: Horizonte B6 coletado com trado. 

 
Figura 4.1.7.5a - Perfil JB-01 – Fazenda Boiada. 

 
Tabela 4.1.7.5a –  Resultados analíticos do Perfil JB-01 da Fazenda Boiada. 

Horizonte A AB B1 B2 B3 B4 B5 B6 (*) 

Profundidade (cm) 
Calhau > 20mm (%) 

0 - 10 
10 - 
20 

20 - 
36 

36 - 
62 

62 - 
95 

95 - 
122 

122 - 
150 

200 - 
250 

- - - - - - - - 

Cascalho 20–2mm (%) - - - - - - - - 

Terra Fina < 2mm (%) - - - - - - - - 

Composição 
Granulométrica 

g.kg-1 

Areia 
Grossa  

2-0,20mm 
700 673 645 648 622 630 650 610 

Areia Fina 
0,20-

0,05mm 
- - - - - - - - 

Silte 0,05-
0,002mm 

80 67 75 72 118 90 90 90 

Argila < 
0,002mm 

220 260 280 280 260 280 260 300 

Silte / Argila 0,36 0,26 0,27 0,26 0,45 0,32 0,35 0,30 

M.O. g.kg-1 12,6 8,1 7,6 7,1 6,0 5,4 4,9 3,9 

P (resina) mg.kg-1 38 6 5 5 5 4 4 3 

pH 
H2O 7,6 7,6 7,3 7,3 7,0 5,8 5,8 5,6 

KCl 7,1 6,9 6,6 6,6 6,3 5,0 5,2 5,0 

Bases extraíveis 
(mmolc.kg-1) 

Ca++ 35 25 22 18 12 7 8 4 

Mg++ 19 14 12 12 14 8 5 1 

K+ 0,6 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 

Na+ - - - - - - - - 
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Soma de 
bases 

54 38 34 31 27 15 13 5 

Acidez extraível 
(mmolc.kg-1) 

Al+++ 0 0 0 0 0 0 0 0 

H + Al 0 0 0 0 2 13 9 5 

Valor T 54 38 34 31 29 28 22 10 

Valor V (saturação bases) % 100 100 100 100 93 54 61 48 

100.Al+++/Al+++ + S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Legenda - * Coletado com trado 

 

4.1.7.5.2 – Perfil JB-02 
 

Quadro 4.1.7h – Descrição geral do Perfil JB-02. 

Data Abril/2013 

Classificação 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico típico, 

textura média, fase campo subtropical, relevo 
suave ondulado 

Unidade de Mapeamento PVAd3 

Localização, Município, Estado e Coordenadas 
Fazenda Boiada, Município de Palmeira, Estado do 
Paraná. Coordenadas UTM: 612.817 / 7.200.517 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o 
perfil 

Descrito e coletado em trincheira, localizada no 
terço inferior da meia encosta com 

aproximadamente 8% de declive, sob cultura de 
soja 

Altitude 970 m 

Litologia Arenito Furnas 

Formação geológica Formação Itararé 

Material originário 
Saprolito proveniente da decomposição das rochas 

acima citadas 

Pedregosidade Não pedregosa 

Rochosidade Não rochosa 

Relevo local Suave ondulado e moderadamente ondulado 

Relevo regional Suave ondulado e moderadamente ondulado 

Erosão Laminar ligeira 

Drenagem Acentuadamente drenado 

Vegetação primária Campo Subtropical 

Uso atual Cultura de Soja 

Clima Cfb 

Perfil descrito e coletado por 
Helio O. da Rocha , Vânio Galbino da Silva e 

Gabriel Moretti 

 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL: JB–02  
 
Ap 0  – 19 cm, bruno-avermelhado-escuro (10YR 4/3, úmida); franco-argilo-arenosa; 
fraca média granular; plástica e ligeiramente pegajosa; friável; transição plana e clara. 
 
AB  19 – 36 cm, bruno-escuro (10YR 4/3, úmida); franco-argilo-arenosa; fraca pequena 

a média, granular; friável, ligeiramente plástica ligeiramente pegajosa; transição plana 
e clara. 
 
B1 36 – 56 cm, bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); franco-argilo-arenosa; moderada 
pequena granular e blocos subangulares; muito friável; ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição plana e clara. 
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Bt2 75 – 94 cm, bruno-forte (7,5YR 4/6, úmido); franco-argilo-arenosa; moderada, 
pequena a média granular e blocos subangulares; friável, ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição plana e clara. 
 
Bt3  94 – 100 cm, bruno-forte (7,5 YR 4/6, úmido); franco-argilo-arenosa; moderada 
pequena granular e blocos subangulares; friável, ligeiramente plástica e ligeiramente 
pegajosa; transição plana clara. 
  
Bt4  100 – 125 cm, vermelho-amarelado (5 YR 4/6, úmido); franco-argilo-arenosa; 
fraca e moderada  pequena a média  blocos subangulares;  muito friável e friável; 
plástica a ligeiramente plástica e  pegajosa; transição plana e clara. 
 
B/C 125 – 150 cm, vermelho-avermelhado (5 YR 5/6, úmido); franco-argilo-arenosa; 
moderada média granular e blocos subangulares; friável; ligeiramente plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição plana e clara. 
 
C     150 – 250 cm, coloração variegada composta de vermelho-avermelhado (5 YR 5/6, 

úmido) e bruno-amarelado10YR 5/6, úmido); franco-argilo-arenosa; friável, ligeiramente 
plástica e ligeiramente pegajosa. 
 
Obs.: Muitas raízes finas e médias no Hor.Ap e AB. Atividade biológica mais intensa nos 
primeiros horizontes. 
 

 
Figura 4.1.7.5b - Perfil JB-02 – Fazenda Boiada. 

 
Tabela 4.1.7.5b – Resultados analíticos do Perfil JB-02 da Fazenda Boiada. 

Horizonte A AB B1 B2 B3 B4 BC C 

Profundidade (cm) 
Calhau > 20mm (%) 

0 - 20 
19 - 
36 

36 – 
56 

56 - 
75 

75 - 
94 

94 - 
100 

100 - 
125 

125 - 
150 

- - - - - - - - 

Cascalho 20–2mm (%) - - - - - - - - 

Terra Fina < 2mm (%) - - - - - - - - 

Composição 
Granulométrica 

g.kg-1 

Areia 
Grossa  

2-0,20mm 
707 680 639 642 622 638 630 686 

Areia Fina 
0,20-

0,05mm 
- - - - - - - - 
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Silte 0,05-
0,002mm 

113 120 141 118 138 142 210 114 

Argila < 
0,002mm 

180 200 220 240 240 220 160 200 

Silte / Argila 0,63 0,60 0,64 0,49 0,58 0,64 1,31 0,57 

M.O. g.kg-1 13,3 10,8 9,7 7,6 6,8 5,9 6,2 4,5 

P (resina) mg.kg-1 16 4 3 3 3 3 3 3 

pH 
H2O 6,3 5,0 4,9 5,1 5,1 5,0 4,8 5,1 

KCl 5,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 

Bases extraíveis 
(mmolc.kg-1) 

Ca++ 34 7 5 4 3 4 4 3 

Mg++ 24 7 4 3 2 2 3 2 

K+ 1,1 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Na+ - - - - - - - - 

Soma de 
bases 

59 15 10 7 5 6 7 5 

Acidez extraível 
(mmolc.kg-1) 

Al+++ 0 13 14 14 13 11 13 6 

H + Al 43 59 53 43 35 26 29 11 

Valor T 102 73 63 50 40 32 36 16 

Valor V (saturação bases) % 58 20 15 14 13 19 20 31 

100.Al+++/Al+++ + S 0,00 46,43 58,33 66,66 72,22 64,70 65,00 54,54 

 

4.1.7.5.3 – Perfil JB-03 
 

Quadro 4.1.7i – Descrição geral do Perfil JB-03. 

Data Abril/2013 

Classificação 
GLEISSOLO MELÂNICO Tb distrófico, fase 

subtropical hidrófilo de várzea, relevo plano e 
suave ondulado 

Unidade de Mapeamento GMbd 

Localização, Município, Estado e Coordenadas 

Localizada no Município de Palmeira/PR, com 
frente entre o Rio Tibagi e a Rodovia 277, estando 

a  sede localizada  nas margens da estrada 
secundária, distante aproximadamente 2 Km da 

Rodovia 277. Coordenadas UTM : 612.727 / 
7.200.462 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o 
perfil 

Descrito e coletado em trincheira, localizada em 
campo subtropical hidrófilo de várzea 

Altitude 957 m 

Litologia 
Mescla de material de natureza húmica e mineral 
sobrejacente à material mineral do Arenito Furnas 

Formação geológica Formação Itararé 

Material originário Mescla de material de natureza húmica e mineral 

Pedregosidade Não pedregosa 

Rochosidade 
Presente nas adjacências próximas ao leito do 

córrego 

Relevo local Suave ondulado e moderadamente ondulado 

Relevo regional Suave ondulado e moderadamente ondulado 

Erosão Não aparente 

Drenagem Muito mal drenado 

Vegetação primária Campo Subtropical Hidrófilo de Várzea 

Uso atual Campo de Várzea 

Clima Cfb 

Perfil descrito e coletado por 
Helio O. da Rocha , Vânio Galbino da Silva e 

Gabriel Moretti 

 
 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa 156 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL: JB-03  
 
A1  0 – 10 cm, preto (2,5Y 2/0, úmido); textura franco arenosa; fraca pequena a 
média granular; plástica e pegajosa; transição plana e clara. 
 
A2  10 – 40 cm, preto (2,5Y 2/0, úmido); textura franco arenosa; fraca média 
granular; plástica e pegajosa; transição plana e clara. 
 
Cg1 40 – 60 cm, cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmido); franco-argilo-arenosa; 
muito plástica e ligeiramente pegajosa. 
 
Cg2 60 – 90 cm, bruno acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); franco-argilo-
arenosa; plástica / muito plástica e ligeiramente pegajosa. 
 
Raízes: muitas no A1 e poucas no A2. 
 
Obs.: Perfil descrito com trincheira parcialmente coberta com água. 

 

 
Figura 4.1.7.5c - Perfil JB-03 – Fazenda Boiada. 

 
Tabela 4.1.7.5c – Resultados analíticos do Perfil JB-03 da Fazenda Boiada. 

Horizonte A1 A2 Cg1 Cg2 

Profundidade (cm) 0 - 10 10 - 30 30 - 60 60 - 90 

Calhau > 20mm (%) - - - - 

Cascalho 20–2mm (%) - - - - 

Terra Fina < 2mm (%) - - - - 

Composição 
Granulométrica g.kg-

1 

Areia Grossa 
2-0,20mm 

668 696 677 657 

Areia Fina 0,20-
0,05mm 

- - - - 

Silte 0,05-
0,002mm 

192 144 103 123 

Argila < 
0,002mm 

140 160 220 220 

Silte / Argila 1,37 0,90 0,47 0,56 

M.O. g.kg-1 38,0 22,5 10,6 10,2 

P (resina) mg.kg-1 10 7 3 3 

pH 
H2O 5,6 5,5 5,5 5,4 

KCl 4,5 4,5 4,5 4,5 
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Bases extraíveis 
(mmolc.kg-1) 

Ca++ 15 7 4 4 

Mg++ 9 4 2 2 

K+ 1,7 1,1 0,3 0,2 

Na+ - - - - 

Soma de bases 27 12 6 6 

Acidez extraível 
(mmolc.kg-1) 

Al+++ 10 19 19 17 

H + Al 98 111 70 75 

Valor T 125 124 76 81 

Valor V (saturação bases) % 21 10 8 7 

100.Al+++/Al+++ + S 27,03 61,30 76,00 73,91 

 

4.1.7.5.4 – Perfil JB-04 
 

Quadro 4.1.7j – Descrição geral do Perfil JB-04. 

Data Abril/2013 

Classificação 
CAMBISSOLO HÁPLICO distrófico úmbrico, textura 

média fase campo subtropical, relevo suave 
ondulado 

Unidade de Mapeamento CXbd6 

Localização, Município, Estado e Coordenadas 
Fazenda Boiada, Município de PalmeiraPR. 

Coordenadas UTM 612.531 / 7.200.736 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o 
perfil 

Descrito e coletado em trincheira, localizada no 
terço inferior da meia encosta com 

aproximadamente 8% de declive, sob a cultura de 
soja 

Altitude 970 m 

Litologia Arenito Furnas 

Formação geológica Formação Itararé 

Material originário 
Saprolito proveniente da decomposição das rochas 

acima citadas 

Pedregosidade Não pedregosa 

Rochosidade Não Rochosa 

Relevo local Suave ondulado e moderadamente ondulado 

Relevo regional Suave ondulado e moderadamente ondulado 

Erosão Laminar ligeira 

Drenagem Acentuadamente drenado 

Vegetação primária Campo Subtropical 

Uso atual Cultura de Soja 

Clima Cfb 

Perfil descrito e coletado por 
Helio O. da Rocha , Vânio Galbino da Silva e 

Gabriel Moretti 

 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL  FB – 04  
 
A p 0  – 33 cm, bruno-escuro (7,5YR 3/3, úmida); franco-arenosa; fraca média 
granular; friável, plástica ligeiramente pegajosa; transição plana e difusa. 
 
A B  33 – 59 cm, bruno-escuro (7,5YR 3/4, úmida); franco argilo-arenosa; fraca  
pequena a média, granular; friável, plástica ligeiramente pegajosa; transição plana e 
clara. 
 
Bi1 59 – 91 cm, bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmida); franco-argilo-arenosa; 
moderada pequena granular e blocos subangulares; friável, plástica ligeiramente 
pegajosa; transição plana e difusa. 
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Bi2 91 – 123 cm, bruno avermelhado (5YR 4/4, úmida); franco-argilo-arenosa; 
moderada, pequena a média granular e blocos subangulares; muito friável, plástica,  
ligeiramente pegajosa; transição plana e difusa. 
 
Bi3   123 – 145 cm, bruno avermelhado (5YR 4/4, úmida); franco-argilo-arenosa; 
moderada pequena granular e blocos subangulares; friável, muito plástica, ligeiramente 
pegajosa, transição plana difusa. 
  
Bi4  145  – 170 cm, bruno avermelhado (5YR 4/4, úmida); franco-argilo-arenosa; fraca e 
moderada  pequena a média  blocos subangulares;  friável, muito plástica, ligeiramente 
pegajosa, transição plana e difusa. 
 
BC   170 – 190 cm, vermelho amarelado (5 YR 4/6, úmido); franco-argilo-arenosa; 
moderada média granular e blocos subangulares; friável muito plástica ligeiramente 
pegajosa. 
 

 
Figura 4.1.7.5d  - Perfil JB-04 – Fazenda Boiada. 

 
Tabela 4.1.7.5d –  Resultados analíticos do Perfil JB-04 da Fazenda Boiada. 

Horizonte AP AB B1 B2 B3 B4 BC 

Profundidade (cm) 
Calhau > 20mm (%) 

0 - 33 
33 - 
59 

59 - 
91 

91 - 
123 

123 - 
145 

145 - 
170 

170 - 
190 

- - - - - - - 

Cascalho 20–2mm (%) - - - - - - - 

Terra Fina < 2mm (%) - - - - - - - 

Composição 
Granulométrica 

g.kg-1 

Areia 
Grossa  

2-0,20mm 
695 659 608 580 607 633 626 

Areia Fina 
0,20-

0,05mm 
- - - - - - - 

Silte 0,05-
0,002mm 

105 81 112 140 113 107 114 

Argila < 
0,002mm 

200 260 280 280 280 260 260 

Silte / Argila 0,53 0,31 0,40 0,50 0,40 0,41 0,44 

M.O. g.kg-1 11,6 9,8 8,0 7,0 6,7 6,6 5,8 

P (resina) mg.kg-1 8 4 3 3 3 3 3 

pH H2O 5,3 5,1 5,1 5,1 5,5 5,3 5,6 
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KCl 4,4 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 

Bases extraíveis 
(mmolc.kg-1) 

Ca++ 13 6 4 6 6 5 4 

Mg++ 7 3 2 2 2 1 1 

K+ 0,5 0,3 10 6 4 6 3 

Na+ - - - - - - - 

Soma de 
bases 

21 9 6 8 8 7 6 

Acidez extraível 
(mmolc.kg-1) 

Al+++ 4 10 10 6 4 6 3 

H + Al 42 35 33 30 30 34 22 

Valor T 63 44 39 39 38 41 28 

Valor V (saturação bases) % 33 20 16 22 21 16 21 

100.Al+++/Al+++ + S 16,00 52,63 62,50 42,86 33,33 46,15 33,33 

 

4.1.7.6 – Descrição Morfológica e Analítica das Amostras de Solo da Fazenda Capão 
das Almas 
 

A descrição das amostras de solo da Fazenda Capão das Almas encontra-se no Anexo 
4.1.7-I. 
 
Solos Inseridos na ADA da Fazenda Capão das Almas 
   
A área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento, dentro da Fazenda Capão das 
Almas, abrange uma área de 59,90 Ha. Na Tabela 4.1.7.6a são apresentados as áreas e 
os percentuais de ocorrência das Classes de Solos : Cambissolos Háplicos (CXbd) e 
Húmicos (CHd), Neossolos Litólicos (RLh) e Organossolos Háplicos e também  
Afloramento de Rochas. Este solos podem ocorrer como unidades simples ou em 
associações. 
 
As unidades RLh6 e CXbd4 estão praticamente, na sua totalidade, inseridas dentro de 
Áreas de Preservação Permanente e, portanto, não exploráveis. Os Afloramentos de 
Rochas são marginais às áreas de preservação permanente ou estão inseridos dentro das 
mesmas. As Unidades RLh1, RLh2 e RLh8, pelas características de relevo mais 
movimentado e posição fisiográfica marginal às APPs, sugere um cuidado especial na sua 

exploração.Os Cambissolos Háplicos e Húmicos apresentam as condições ideais de 
exploração e representam cerca de 69% da área total da ADA. Dentre os  Organossolos, a 
Unidade OXy3 está inserida quase que totalmente dentro da APP, o que inviabiliza a sua 
exploração. As Unidades OXy1 e OXy2 ocorrem em relevo plano ou praticamente plano, 
sendo que o principal obstáculo para a sua exploração está relacionado à sua má 
condição de drenagem. 
 
As características morfológicas e analíticas dos solos mencionados acima podem ser 
verificadas na Descrição dos Perfis JA-01, JA-02 e JA-03, bem como nos pontos de 
prospecção realizados através de tradagens dentro da ADA.  Pontos de número 7, 11, 12, 
13, 17, 18. 20, 21, 23, 23ª, 37, 38, e 39.  
 

Tabela 4.1.7.6a – Ocorrência das classes de solo na ADA da Fazenda Capão das Almas. 

Classe de solo Área % 

CXbd3 0,64 1,11 

CXbd4 0,92 1,60 

CXbd5 0,48 0,85 

CXbd10 7,77 13,42 

CHd4 3,58 6,18 

CHd5 10,83 18,70 
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CHd7 0,21 0,36 

CHd8 2,87 4,96 

CHd9 5,49 9,50 

CHd10 6,94 12,00 

RLh1 2,62 4,55 

RLh2 1,09 1,88 

RLh6 4,93 8,51 

RLh7 3,22 5,56 

RLh8 0,79 1,36 

OXy1 0,87 1,42 

OXy2 2,47 4,27 

OXy3 0,20 0,35 

AR 1,98 3,42 

 
Solos Inseridos na AID da Fazenda Capão das Almas 
 
Na Área de Influência Direta (AID) afetada pelo empreendimento a ser realizado na 
Fazenda Capão das Almas, abrange uma área de 167,02 Ha. Na Tabela 4.1.7.6b são 
apresentados os percentuais e áreas de ocorrência das Classes de Solos presentes na AID, 
que são os seguintes: Argissolos Vermelho-Amarelos (PVAd1), Cambissolos Háplicos 
(CXbd2, CXbd3, CXbd4, CXbd5, CXbd10), Cambissolos Húmicos (CHd2, CHd4, CHd5, 
CHd7, CHd8, CHd9, CHd10), Neossolos Litólicos  (RLh1, RLh2, RLh4,  RLh5, RLh6, RLh7, 
RLh8), Organossolos Háplicos (OXy1, OXy2, OXy3) e Afloramento de Rochas (AR). Os 
Afloramentos de Rocha (AR) estão localizados em áreas de preservação permanente. Da 
mesma forma, nas Classes RLh2, RLh4, RLh5, RLh6, ou seja, Neossolos Litólicos 

associados a Afloramentos de Rocha estão localizados predominantemente em APPs.  
Estas quatro classes de solos estão em áreas predominantemente destinadas à proteção 
da flora e fauna. No seu conjunto representam 22,66% da AID. Os demais Neossolos 
Litólicos (RLh1, RLh7 e RLh8), que ocupam parcialmente áreas marginais às APPs e 
complementarmente caracterizados por atributos dos solos a ele associados como 
caráter Húmico, Organossólico ou  Afloramento de Rocha. Os Cambissolos Húmicos 
(CHd2, CHd4, CHd5, CHd7, Chd8, CHd9 e CHd10) ocorrem parcilamente em APPs ou em 
áreas marginais a estas, merecendo atenção especial devido à posição que ocupam na 
paisagem, e vizinhas às ADAs. A área ocupada pelos Cambisslos Hümicos representa 
38,59% da área total. A unidade  Argissolo Vermelho-Amarelo (PVAd1) está  associada a 
Cambissolo Háplico, ocupando apenas 0,55% da área total da AID. 
 
A maior parte dos Cambissolos Háplicos (CXbd2, CXbd3, CXbd5  e CXbd10)  pode 
apresentar inclusões de Neossolos Litólicos, sendo que a unidade CXbd3 está localizada 
sob Floresta Subtropical e as demais sob Campo Subtropical. Os Organossolos ocupam 
pouco mais de 6,5% das área total da AID e ocorrem, em geral, associados a Gleissolos 
Melânicos ou Afloramento de Rochas. 

 
Tabela 4.1.7.6b – Ocorrência das classes de solo na AID da Fazenda Capão das Almas. 

Classe de solo Área % 

PVAd1 0,92 0,55 

CXbd2 5,28 3,16 

CXbd3 3,76 2,25 

CXbd4 4,38 2,62 

CXbd5 4,18 2,50 

CXbd10 12,36 7,40 

CHd2 1,37 0,82 

CHd4 4,01 2,40 
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CHd5 18,37 11,00 

CHd7 2,84 1,70 

CHd8 10,19 6,10 

CHd9 14,28 8,55 

CHd10 13,40 8,02 

RLh1 6,88 4,12 

RLh2 12,54 7,51 

RLh4 8,77 5,25 

RLh5 2,84 1,70 

RLh6 13,70 8,20 

RLh7 3,26 1,95 

RLh8 6,30 3,77 

OXy1 3,34 2,00 

OXy2 5,86 3,51 

OXy3 2,04 1,22 

AR 2,84 1,70 

TT 3,31 2,00 

 
4.1.7.7 – Descrição Morfológica e Analítica das Amostras de Solo da Fazenda Boiada 
 
A descrição das amostras de solo da Fazenda Boiada encontra-se no Anexo 4.1.7-I. 
 
Solos Inseridos na ADA da  Fazenda Boiada 
   
A área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento, dentro da Fazenda Boiada, 

abrange uma área de 81,67 ha. Na Tabela 4.1.7.7a são apresentados os percentuais de 
ocorrência das Classes de Solos: Latossolos Vermelhos (LVe) , Argissolos Vermelho-
Amarelos (PVAd, Cambissolos Háplicos (CXbd) e Húmicos (CHd), Neossolos Litólicos (RLh) 
(RLd) e Gleissolos Melânicos. Este solos podem ocorrer tanto como unidades simples ou 
em associações. 
 
As unidades GMbd, RLh e RLd  estão praticamente, na sua totalidade, inseridas dentro 
de Áreas de Preservação Permanente, ou seja, estão fora de qualquer tipo de 
exploração.  A Unidade PVAd3, CXbd1, CXbd6 e CXbd7, posição fisiográfica marginal às 
APPs, sugere um cuidado especial na sua exploração. A presença de Latossolos Vermelho 
na área e pelas caracterísitcas dos materiais analisados sugere provavelmente a 
presença de mescla do arenito Furnas com Diabásio. Os solos PVAd2, PVAd4, PVAd5, 
CXbd8, CXbd11, e os já mencionados PVAd3, CXbd1, CXbd6 e CXbd7, apresentam as 
condições ideais de exploração do ponto de vista ambiental e representam cerca de 81% 
da área total da ADA. Descrição dos Perfis JB-01, JB-02, JB-03 e JB-04, bem como as 
descrições dos pontos de prospecção realizados através de tradagens dentro da ADA, 
apresentam detalhes sobre as características dos solos.  Pontos de número: 12, 18, 11, 
9, 10, 2, 5, 19, 4.  

 
Tabela 4.1.7.7a – Ocorrência das classes de solo na ADA da Fazenda Boiada. 

Classe de solo Área % 

Lve 4,35 5,30 

PVAd2 1,14 1,40 

PVAd3 8,45 10,35 

PVAd4 7,53 9,20 

PVAd5 0,78 0,99 

CXbd1 1,12 1,37 

CXbd6 13,79 16,89 
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CXbd7 16,91 20,70 

CXbd8 8,00 9,80 

CXbd11 8,43 10,32 

CHd1 2,77 3,40 

GMbd 6,90 8,45 

RLh2 1,39 1,70 

RLd2 0,11 0,13 

 
Solos Inseridos na AID da Fazenda Boiada  
 
A Área de Influência Direta (AID), afetada pelo empreendimento a ser realizado na 
Fazenda Boiada, abrange uma área de 207,33 Ha. Na Tabela 4.1.7.7b são apresentados 
os percentuais e áreas de ocorrência das Classes de Solos presentes na AID, que são os 
seguintes: Latossolos Vermelhos (LVe), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVAd2, PVAd3, 
PVAd4, PVAd5), Cambissolos Háplicos (CXbd1, CXbd6, CXbd7, CXbd8, CXbd11), 
Cambissolos Húmicos (CHd1), Gleissolos Melânicos (GMbd), Neossolos Litólicos  (RLh2, 
RLh3, RLd1 e RLd2) e Afloramento de Rochas (AR1, AR2).  
 
Os Afloramentos de Rocha AR1 e AR2 associados a Neossolos Litólicos estão localizados 
em áreas de preservação permanente e em relevo montanhoso e escarpado. Da mesma 
forma, nas Classes RLd1 e RLd2, ou seja, Neossolos Litólicos associados a Afloramentos 
de Rocha estão localizados em APP com relevo montanhoso e escarpado. Estas quatro 
classes de solos estão em áreas destinadas à proteção da flora e fauna. No seu conjunto 
representam 13,5% da AID. O Gleissolos Melânicos ocorrem associados a Neossolos 

Litólicos ocupando extensões não exclusivas mas significativas de APPs, representando 
5,00% da área. Outros solos representados por Neossolos Litólicos (RLh2 e RLh3) 
associados a Afloramentos de Rocha ocorrem parcialmente em APPs,  ou em áreas 
adjacentes às áreas de preservação permanente, ocupando 12,42% da área. Os 
Cambissolos Húmicos ocorrem parcilamente em APPs ou em áreas marginais a estas, 
merecendo atenção especial devido à posição que ocupam na paisagem, e praticamente 
vizinhas às ADAs. Latossolos Vermelhos ocupam apenas 2,86% da área. 
 
Os Argissolos Vermelho-Amarelos (PVAd3, PVAd4 e PVAd5) estão sempre associados a 
Cambissolos  Háplicos ocupando 22,65 %. Os Argissolos Vermelho-Amarelos (PVAd2) 
associados a Cambissolos Húmicos ocupam apenas 2,19% da área. A maior parte dos 
Cambissolos (CXbd6, CXbd7 e CXbd11) está associada a Neossolos Litólicos. Apenas a 
unidade CXbd6  está associada a Argissolos Vemelho-Amarelos. Todos os PVAd e CXbd 
mencionados ocorrem em superfícies relativamente aplainadas e estáveis e do ponto de 
vista pedológico. No contexto geral, os solos das classes RLh2, RLh3, RLd1, RLd2, AR1, 
AR2 , GMbd, CHd pelas suas características e posição na paisagem merecem cuidados 
especiais, já que ocorrem em APPs ou em áreas adjacentes a estas. 

 
Ainda dentro da AID ocorrem solos marginais à estrada da Fazenda Boiada, iniciando na 
BR 376 até alcançar a Fazenda Capão das Almas. Estes solos estão representados pelas 
seguintes Classes: CXbd6, PVAd5, PVAd2, CHd3, CHd4, CXbd3 e CHd5.  
 
Dentre eles, merecem destaque em termos pedológicos e ambientais: os solos CXbd6 
(Associação de Cambissolo Háplico com Argissolo Vermelho-Amarelo) e CXbd3 
(Cambissolo Háplico) localizados nas áreas de Floresta Subtropical cortadas pela estrada. 
A primeira área com floresta está posicionada próximo à sede da Fazenda Boiada e  
outra situada nas proximidades da entrada da Fazenda Capão das Almas. Outro ponto a 
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ser considerado está localizado a aproximadamente 3,5Km da BR 376 em direção à 
Fazenda Capão das Almas. Este local é cortado por um pequeno córrego cujas nascentes 
se originam na área da Unidade CHd3 (CAmbissolo Húmico associado a Gleissolo 
Melânico), onde também ocorrem inclusões de Neossolos Litólicos. As demais localidades 
onde ocorrem os outros solos adjacentes à estrada (PVAd5, PVAd2, CHd4 e CHd5) 
estarão submetidas a impactos menores. A ação de outros aspectos de natureza 
ambiental deverão ser considerados. 
 

Tabela 4.1.7.7b – Ocorrência das classes de solo na AID da Fazenda Boiada. 

Classe de solo Área % 

Lve 5,94 2,86 

PVAd2 4,54 2,19 

PVAd3 24,47 11,80 

PVAd4 18,23 8,79 

PVAd5 4,28 2,06 

CXbd1 10,28 4,96 

CXbd6 15,72 7,60 

CXbd7 19,69 9,50 

CXbd8 9,48 4,57 

CXbd11 13,86 6,68 

CHd1 16,74 8,07 

GMbd 10,33 5,00 

RLh2 21,87 10,50 

RLh3 3,98 1,92 

RLd1 15,91 7,67 

RLd2 8,65 4,17 

AR1 2,14 1,03 

AR2 1,31 0,63 

 
4.1.7.8 – Suscetibilidade à Erosão 
 
Diz respeito ao desgaste que a superfície do solo poderá sofrer, quando submetida a 
qualquer uso, sem medidas conservacionistas. Está na dependência das condições 
climáticas (especialmente do regime pluviométrico), das condições do solo (textura, 
estrutura, permeabilidade, profundidade, capacidade de retenção de água, presença ou 
ausência de camada compacta e pedregosidade) e das condições do relevo (declividade, 
extensão da pendente e microrrelevo e\ou da cobertura vegetal). A avaliação da 
erodibilidade foi feita segundo os procedimentos de Ramalho Filho e Beek (EMBRAPA 

1995), como ilustrado na Tabela 4.1.7.8a. 
 

Tabela 4.1.7.8a – Graus de limitação por suscetibilidade à erosão (Ramalho Fº & Beek, 1995) 

Nível de Declive 
Grau de Limitação por 

Suscetibilidade à Erosão 

0     a     3% (N) - Nulo 

3     a     8% (L) - Ligeiro 

8     a   13% (M) - Moderado 

13   a    20% (F) - Forte 

20   a    45% (MF) – Muito Forte 

45   a  100% (EF) – Extremamente Forte 

Acima de 100% (EF) – Extremamente Forte 

 
No presente empreendimento os graus de suscetibilidade à erosão da ADA+AID, para 
ambos os blocos (Boiada e Capão das Almas) estão discriminados na Tabela 4.1.7.8b e a 
espacialização desta variável encontra-se no Mapa VI e na Figura 4.1.7b. 
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GRAUS DE LIMITAÇÃO POR SUSCETIBILIDADE À EROSÃO (Resumo) 
 
Nulo (N) – terras não suscetíveis à erosão. Geralmente ocorrem em relevo plano ou 
quase plano. Declives variando entre 0 e 3%. 
 
Ligeiro (L) – terras que apresentam pouca suscetibilidade à erosão. Geralmente possuem 
boas propriedades físicas, variando os declives de 3 a 8%. 
 
Moderado (M) – terras que apresentam moderada suscetibilidade à erosão. Seu relevo é 
normalmente ondulado, com declives de 8 a 13%.  
 
Forte (F) – terras que apresentam forte suscetibilidade à erosão. Ocorrem em relevo 
ondulado e forte ondulado, com declives normalmente de 13 a 20%, os  quais podem ser 
maiores ou menores, dependendo das condições físicas do solo. 
 
Muito Forte (MF) – terras com suscetibilidade maior que a do grau forte, tendo o seu uso 
agrícola muito restrito. Ocorrem em relevo forte ondulado, com declives entre 20 e 45%. 

 
Extremamente Forte (EF) – terras que apresentam severa suscetibilidade à erosão. 
Trata-se de terras ou paisagens com declives superiores a 45%, nas quais deve ser 
estabelecida uma cobertura vegetal de preservação ambiental.  
 
Tabela 4.1.7.8b - Porcentagem de ocorrência dos graus de suscetibilidade à erosão nas (ADA) e (AID) nas 

Fazendas Capão das Almas e Boiada. 

BOIADA 

Suscetibilidade à Erosão 

ADA: 81,67 ha (100%)  AID: 207,33 ha (100%) 

Grau Área %  Grau Área % 

M/F 21,11 25,85  M/F 48,35 23,31 

M 27,51 33,68  M 39,57 19,09 

N/L 22,11 27,07  N/L 30,47 14,70 

L 6,78 8,30  L 24,25 11,70 

L/M 2,66 3,26  L/M 16,26 7,84 

F/MF 1,39 1,70  F/MF 25,24 12,17 

EF 0,11 0,14  EF 11,47 5,53 

    MF 1,88 0,91 

    F 3,12 1,51 

    EXTERNO 6,72 3,24 

ALMAS 

Suscetibilidade à Erosão 

ADA: 57,90 ha (100%)  AID: 167,02 ha (100%) 

Grau Área %  Grau Área % 

M/F 0,49 0,85  M/F 3,91 2,34 

M 22,59 39,01  M 46,10 27,60 

N/L 0,20 0,34  N/L 5,60 3,35 

L 20,35 35,15  L 48,90 29,28 

L/M 0,94 1,62  L/M 1,40 0,84 

MF 6,50 11,23  EF 10,77 6,45 

F 6,83 11,80  MF 26,12 15,64 

    F 24,22 14,50 
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4.2 - MEIO BIOLÓGICO 
 
4.2.1 – INTRODUÇÃO 
 
A Mata Atlântica é, seguramente, um dos biomas mais ricos em número de espécies em 
todo o Mundo, competindo nessa comparação apenas com a Amazônia e algumas regiões 
andinas e do sudeste asiático. Se somadas as espécies que vivem no chamado sensu lato 
da Mata Atlântica, incluindo os campos sulinos, chega-se à cifra impressionante de quase 
1.100 espécies de aves – portanto mais de 20% da avifauna do Planeta (Straube, 2003) –, 
além de riqueza bastante expressiva dos demais vertebrados terrestres, admitindo-se a 
ocorrência de cerca de 200 espécies de répteis, mais de 400 de anfíbios e 
aproximadamente 250 de mamíferos, nos domínios desse bioma (Martins & Molina 2008; 
Haddad et al., 2008; Reis et al., 2011). A ictiofauna da Mata Atlântica, por outro lado, é 
representada por mais de 270 espécies e apresenta alta percentagem de espécies 
exclusivas. Tal endemismo se deve ao grande número de bacias hidrográficas 
independentes, aliado ao efeito isolador das cadeias de montanhas que separam os 
diversos vales da região (Abilhoa et al., 2011). 

 
Ao longo de sua extensão, o domínio da Mata Atlântica não é homogêneo quanto à sua 
fauna e flora associada, sendo que, mesmo em áreas contíguas, os conjuntos de espécies 
podem variar em função das mudanças de fisionomia da paisagem, presença ou 
proximidades de outros tipos de vegetação, clima e relevo. Esse detalhe é, de fato, uma 
de suas características mais marcantes, identificado pela acentuada variação altitudinal 
em pequeno espaço geográfico e que, por sua vez, possibilita expressiva variedade 
biológica, certamente uma das maiores do mundo (Straube & Di Giácomo, 2007). Entre 
os fatores ambientais responsáveis desse padrão de riqueza podem ser citados: as 
grandes variações latitudinais, altitudinais e climáticas, e os diversos gradientes 
orográficos e geopedológicos, os quais, em conjunto, causam uma imensa 
heterogeneidade espacial (Bérnils, 2003). Em decorrência de tais pecularidades 
evolutivas e ecológicas, a Floresta Atlântica é um dos biomas que abriga maiores taxas 
de endemismo no planeta (Myers et al., 2000). 
 
As condições ambientais e peculiaridades distribucionais compõem um quadro ao mesmo 
tempo complexo e estruturado, e também as questões ligadas à conservação do bioma 

sedimentam-se em assuntos bastante variados. A Mata Atlântica foi o primeiro bioma a 
ser pisado e explorado pelos europeus, quando do chamado Descobrimento, no Século 
16. Ecossistema quase que exclusivamente brasileiro, é provavelmente o ambiente 
contínuo mais ameaçado pela ação antrópica em todo o mundo (Câmara, 1991). Essa 
intensa ação destrutiva deveu-se basicamente por um processo exploratório que se 
repete desde o descobrimento do País, adicionado à enorme quantidade e qualidade de 
recursos naturais potencialmente exploráveis (Sick & Teixeira, 1979). 
 
Este documento apresenta o diagnóstico florístico e faunístico da área prevista para o 
empreendimento “Mineração Jundu (Areia Industrial): Palmeira, Paraná”. Incluem-se 
dados descritivos sobre a flora e vegetação local, bem como de todos os grupos 
faunísticos de vertebrados, quais sejam os terrestres – avifauna, herpetofauna e 
mastozoofauna – e a ictiofauna. Tal relatório é requisito parcial para os processos de 
licenciamento ambiental da referida obra. 
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4.2.2 – CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
 
O local previsto para o empreendimento compreende dois polígonos, um deles na 
Fazenda Boiada (coordenadas centrais 25°18’02,00”S e 49°53’16,59”W; alt. 940) e, o 
outro, na Fazenda Capão das Almas (25°17’02,00”S e 49°51’12,22”W; alt. 1020 m), 
situadas nos municípios de Ponta Grossa e Palmeira e quase tangenciais às divisas com 
Ponta Grossa e Campo Largo. Localiza-se no alto Rio Tibagi, nas adjacências de uma de 
suas nascentes, vertente ocidental da Escarpa Devoniana, localmente denominada Serra 
do Purunã.   
 
Essa região encontra-se na porção meridional da unidade geomorfológica denominada 
“Segundo Planalto” ou zona de decapeamento arenito-basáltico (Maack, 1947; 1981), 
compreendendo o domínio morfoestrutural com bacias e coberturas sedimentares do 
Fanerozóico (IBGE, 2006). A área particular enquadra-se no “Planalto das Araucárias” 
(IBGE, 2006), um setor orográfico bem definido que coincide com o “Domínio 
Morfoclimático dos Planaltos Subtropicais com Araucárias” de Ab’Saber (1977).    
 

O clima local expressa-se de acordo com o padrão “Cfa” de Köppen, ou seja, 
mesotérmico subtropical úmido, com geadas severas frequentes, verões frescos e sem 
estação seca definida (Maack, 1981). As médias térmicas anuais estão entre 17 e 18°C 
(média 17,4 °C), sendo que as médias distribuem-se entre 23 e 24°C no mês mais quente 
(fevereiro) e 13 e 14°C no mais frio (julho) (IAPAR, 1978). 
 
A precipitação pluviométrica anual média varia entre 1400 e 1600 mm, sendo o intervalo 
dezembro-fevereiro o trimestre mais chuvoso, com média de 400 a 500 mm e junho a 
agosto o mais seco, com 250 a 350 mm. Por essas características, a pluviosidade pode 
ser considerada regionalmente mediana e com estações chuvosa ou seca pouco definidas 
(IAPAR, 1978). 
 
4.2.3 – CARACTERIZAÇÃO BIOGEOGRÁFICA 
 
Sob o ponto de vista biogeográfico, a macrorregião situa-se na Região Neotropical 
(Müller, 1973), particularmente na Província Atlântica (concordante com o Domínio da 
Mata Atlântica) e na Sub-Província Guarani (Mello-Leitão, 1946). Segundo Cracraft 

(1985), essa região compreende área de endemismos avifaunísticos, denominada "Paraná 
Center", que corresponde a todo o Planalto Meridional Brasileiro, limitando-se a norte 
pela região centro-sul de São Paulo, ao sul pelos planaltos da porção elevada do norte e 
nordeste do Rio Grande do Sul, a oeste pelo Paraguai e nordeste da Argentina e a leste 
pelos contrafortes da Serra do Mar. 
 
Quanto à paisagem original, situa-se no grande domínio morfoclimático dos "Mares de 
Morros" (Ab’Saber, 1977), que se insere no Domínio (ou Bioma) da Mata Atlântica. Sua 
situação geográfica indica que, embora se enquadre dentro dos limites da floresta 
ombrófila mista (mata de araucária), a vegetação que era originalmente dominante na 
área de estudo (Veloso et al. 1991), encontra-se fortemente influenciada e mesmo 
representada por outros tipos vegetacionais, como a estepe herbáceo-arbustiva (campos 
de Ponta Grossa) e a savana (cerrados de Jaguariaíva). 
 
Segundo Straube & Di Giácomo (2007), a área de estudo está encravada na “Província da 
Mata de Araucária” (originalmente Provincia del Bosque de Araucaria angustifolia) que, 
por sua vez, é um tipo diferenciado da Subregião Paranaense, no sentido de Morrone 
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(2001). Essa província é caracterizada primariamente pela floresta ombrófila mista, em 
coincidência com o Planalto Meridional do Brasil, particularmente acima das altitudes 
classicamente definidas como de 500 m e avançando a sudoeste até a Província de 
Misiones (Argentina). Trata-se de uma unidade geográfica muito bem caracterizada e 
perfeitamente distinguível, sob os pontos de vista fitogeográfico, climático, 
geomorfológico, geológico e faunístico e que, ao menos nas suas regiões periféricas, 
mostra-se influenciada pelas unidades biogeográficas adjacentes, que são as províncias 
da Mata Atlântica Brasileira (a leste), da Mata Paranaense (a norte, oeste e sudoeste) e 
do Cerrado (a nordeste e norte). 
 
Os traços individuais de Fuchsia hatschbachii (Onagraceae) e Cyphocharax nagelli 
(Curimatidae) são considerados por Morrone (2001) como característicos desta província, 
sendo também diagnósticas as gimnospermas Araucaria angustifolia e Podocarpus 
sellowii, as angiospermas Fuchsia regia reitzii (Onagraceae) (Figura 4.2.3a), os 
coleópteros Araucarius brasiliensis, A.ruehmi, Andeleteius colatus e A.torosus 
(Curculionidae) e os gêneros Brarus e Rhynchitoplesius (Nemonychidae), os dípteros 
Rhipidita nigra (Ditomyidae) e Sepedonea trichotypa (Sciomyzidae), os peixes 

Oligosarcus longirostris e O.paranensis (Characidae), a cotiara (Rhinocerophis cotiara) e 
as aves Cinclodes pabsti e Leptasthenura setaria (Furnariidae). 
 

  
Figura 4.2.3a - Elementos representativos da “Província da Mata de Araucária”: Fuchsia hatschbachii 

(brinco-de-princesa) e Podocarpus sellowii (pinheiro-bravo) (Fontes: http://www.answers.com (esq.) e 
http://pt.wikipedia.org (dir.)). 

 
Sobre esse último grupo, cabe mencionar que a Província da Mata de Araucária 
apresenta pelo menos três espécies endêmicas, todas mais ou menos bem distribuídas 

neste contorno e de forma congruente (Amazona pretrei, Leptasthenura striolata e 
Clibanornis dendrocolaptoides), com indiscutíveis afinidades com espécies ou clados 
endêmicos de zonas andinas ou patagônicas. Alguns táxons, ainda, mostram ligações com 
as montanhas do sudeste do Brasil (p.ex. Leptasthenura setaria, Piprites pileata, 
Lepidocolaptes falcinellus, Cranioleuca obsoleta e Poospiza cabanisi) e certas 
subespécies, que mereceriam um status específico, enquadram-se no mesmo tipo de 
relação (Stephanoxis lalandi loddigesi e Hemitriccus obsoletus zimmeri). Em pelo menos 
um caso, a grande complexidade biogeográfica dessa região é notável: Scytalopus 
pachecoi /S.iraiensis / S.notorius /S. speluncae, levando a crer que ainda há muito o 
que se estudar quanto aos padrões de distribuição locais. De qualquer forma, se todas as 
espécies privativas do perímetro nuclear da Província da Mata da Araucária fossem 
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somadas às que ocorrem em disjunções do sudeste e do Rio Grande do Sul, ter-se-iam 
pelo menos doze táxons endêmicos nesse conjunto. 
 
Também os encraves de vegetação grandemente diferenciada dentro dos limites da Mata 
de Araucária são instrumentos importantes para avaliações biogeográficas, como 
indicativos de um clima anterior mais seco e frio, que se retraíram pela invasão das 
matas de araucária nas encostas e das matas pluviais pelos vales de rios. Aí se 
enquadram os campos planálticos sulinos, dos quais a espécie Anthus nattereri 
(resultante de uma diferenciação Caatinga-Cerrado e Andes) é endêmica.  
 
Esses fragmentos campestres disjuntos correspondem aos chamados “Campos Gerais” e 
apresentam afinidades históricas envolvidas com as províncias do Cerrado e/ou dos 
Pampas. Trata-se provavelmente de satélites isolados sob a forma de relictos de 
extensas áreas outrora contínuas, conectadas a norte com o Cerrado e, a sul, com os 
Pampas. Com a progressão das florestas pluviais, ter-se-ia iniciado o isolamento de tais 
áreas, as quais preservam, tanto mais a norte as afinidades com o cerrado (com o qual 
mantêm, atualmente, apenas uma pequena área de contacto) e tanto mais a sul com os 

pampas. Essa proposta coincide, inclusive, com os campos de altitude do sudeste e sul e, 
de alguma forma, também com o avanço das matas de araucária em muitas zonas 
atlânticas de encostas do Brasil meridional (Straube & Di Giácomo, 2007). 
 
4.2.4 – CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA 
 
A macrorregião aqui abordada localiza-se no grande Domínio (ou Bioma) da Mata 
Atlântica, particularmente na área onde, no tipo vegetacional, predominam as fácies 
montana e alto-montana da floresta ombrófila mista, também conhecida como “mata de 
araucária” (Veloso et al., 1991). Essa vegetação distribui-se por quase toda a extensão 
do Planalto Meridional do Brasil, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul e zonas limítrofes do nordeste da Argentina e leste do Paraguai.  
 
É caracterizada pela presença marcante do pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) 
que a ela imprime um contorno peculiar, com as grandes copas que se sobressaem no 
dossel emergente. Compõe-se floristicamente por gêneros primitivos e sugere uma 
ocupação recente a partir de refúgios altomontanos (Veloso et al., 1991; IBGE, 1992). 

Trata-se de um tipo especial de mata subtropical, cujo desenvolvimento relaciona-se 
intimamente com a altitude, coincidente com o limite de sua mais importante espécie 
vegetal, o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), o qual – neste Estado brasileiro – 
está confinado consensualmente a elevações iguais ou superiores aos 500 metros (Hueck, 
1972).  
 
Esta paisagem, essencialmente úmida, é destacada pela presença de árvores peculiares, 
como o sassafrás (Ocotea odorifera), a canela-guaicá (O.puberula), a imbuia (Ocotea 
porosa) e várias outras espécies do gênero, mas – ainda – a erva-mate (Ilex 
paraguariensis), o xaxim-bugio (Dicksonia sellowiana), muitas vezes associado a outras 
pteridófitas arborescentes como Cyathea sp. São também características dessa 
vegetação, o jacarandá (Dalbergia brasiliensis), a caviúna (Machaerium sp.), o 
monjoleiro (Acacia polyphylla) e uma grande riqueza de mirtáceas, ilustradas pela 
guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), a pitangueira (Eugenia uniflora) e o araçá 
(Psidium cattleyanum). Destacam-se também os pinheiros-bravos (Podocarpus sellowii e 
P.lamberti), a bracatinga (Mimosa scabrella), a cabreúva (Myrocarpus frondosus), a 
pimenteira (Capsicodendron denisii) e a guaçatunga (Nectandra rigida) (Maack, 1981). 
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De contorno e situação algo distinta é a mata ciliar, ou floresta ombrófila mista aluvial, 
cuja situação biotópica é paralela e contígua aos principais cursos fluviais, mas que, a 
rigor, mostra pequena diferença florística com a vegetação observada em maiores 
altitudes. Em certos pontos existem formações homogêneas que predominam o 
subbosque, conhecidas localmente como “taquarais”, em alusão às gramíneas 
bambusóideas (Merostachys multiramea), que ali formam extensas associações, 
particularmente em florestas secundárias. 
 
Acompanhando a redução de altitude, em direção do rebaixamento orográfico do curso 
do Rio Tibagi, a vegetação passa a se modificar suavemente, com a redução do número 
de indivíduos de pinheiros e a presença cada vez mais expressiva de outras espécies 
como a grápia (Apuleia leiocarpa), o ipê-roxo (Tabebeuia avellenadae) e a corticeira 
(Erythrina falcata). Ao longo das encostas pedregosas, destaca-se uma paisagem quase 
que totalmente desprovida da vegetação típica dos platôs, como decorrência da 
acentuada declividade: são os agrupamentos rupícolas de bromeliáceas (especialmente 
Bromelia antiacantha), orquídeas e pteridófitas. À medida que o contorno orográfico 
fica mais suave, tornam a aparecer expressões cada vez mais robustas de vegetação, 

agora – já perto do curso dos rios – surgindo a palmeira jerivá (Syagrus romanzoffiana), 
eventualmente em grandes números.  
 
Essa alteração gradativa mostra o início, ainda sutil, da influência da floresta estacional 
semidecidual (Veloso et al., 1991), um tipo vegetacional caracterizado por macro e 
mesofanerófitos, lianas lenhosas e epífitas (orquidáceas e aráceas, bem como 
infrequentes bromeliáceas) em abundância, aspectos que a diferenciam de outras 
formações (Veloso et al., 1991; IBGE, 1992). Essa vegetação é peculiar de zonas de clima 
mais quente do interior do Paraná, desenvolvendo-se sobre os solos férteis de terra 
roxa, provenientes da decomposição das lavas basálticas da camada de trapp e 
constituindo-se de uma variação planáltica da exuberante mata da Serra do Mar e litoral 
(Maack, 1981).  
 
A condição transicional, embora apenas notada em menor escala, é peculiar de regiões 
de orografia acentuadamente variável, cabendo aos platôs de maior elevação e pobreza 
edáfica a típica paisagem dos campos gerais e, gradativamente à redução altitudinal, o 
que se observa também nas áreas de circulação de ar mais frio, o estabelecimento de 

plantas características da mata de araucária (Maack, 1981).  
 
Como “ilhas” de vegetação florestal no meio dos campos também estão presentes os 
capões, que imprimem à região um aspecto sui generis, que interrompe o padrão 
homogêneo estépico dominado por gramíneas e ciperáceas, agora representado por uma 
mata densa e, geralmente, de grande porte. Ali estão presentes todas as espécies de 
árvores da mata de araucária, inclusive o pinheiro-do-paraná, a erva-mate, a imbuia, 
todas as espécies de canela (Ocotea spp.) e uma expressiva riqueza de mirtáceas, como 
a guabiroba, a jaboticaba (Myrciaria truncifolia), a cereja (Eugenia involucrata) e várias 
tiliáceas, bignoniáceas, fabáceas, mirsináceas e outras. 
 
4.2.5 – CARACTERIZAÇÃO CONSERVACIONISTA 
 
A área de estudo coincide com uma das regiões cujo ritmo de modificação ambiental – 
especialmente representada pela devastação da cobertura florestal original - foi 
surpreendentemente rápido, embora bastante recuado no tempo e, a grosso modo, 
oriundo de um processo de colonização que teve início já no início do século XVII. Ao 
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longo do tempo, passou a ocorrer a intensa colonização e estabelecimento de pequenos 
núcleos coloniais, inicialmente incipientes e mantidos por interesses pela manutenção 
das fronteiras. Em seguida, inicia-se a ampliação das fronteiras agropecuárias e, 
posteriormente, o desenvolvimento da silvicultura, que conferiu à região um aspecto 
singular de exploração mista, mesmo em locais de considerável declividade (Maack, 
1963, 1981).  
 
À medida que o avanço das monoculturas e pecuária se estabeleceu e expandiu, a 
paisagem natural, recoberta originalmente por extensas áreas de campos e matas de 
araucária, autênticos e com certa influência dos cerrados e florestas estacionais, tornou-
se gradativamente fragmentada, gerando o complexo sistema em mosaico que se 
observa na atualidade. Esse é o formato básico que deve ser levado em conta para 
análises ambientais ligadas à biodiversidade local, incluindo não somente a sua descrição 
contemporânea, mas também a composição original dos organismos que, no passado, 
fizeram parte da biota regional, assim como de todo o processo de substituição 
decorrente das inúmeras frentes de modificação da paisagem. 
 

Os componentes bióticos desta região foram objeto de vários estudos esporádicos e 
sistemáticos até então, muitos deles com enfoque conservacionista ou narrativo sobre os 
processos de antropização e consequentes extinções ou declínios populacionais de certas 
espécies menos resilientes. Toda essa gama de informações teve como resultado o 
inventário de uma biocenose mista campícola-florestal e, em muitos casos, restritas 
quanto à ocupação do ambiente, servindo como testemunho para se diagnosticar a 
dinâmica nas composições, à medida que os ambientes naturais foram substituídos por 
espaços de aproveitamente agropastoril e silvicultural. 
 
A extinção local de algumas espécies animais e vegetais em decorrência das alterações 
ambientais ao longo desse processo pode ser tida como certa, não somente no caso de 
táxons de pequena plasticidade quanto às alterações do ambiente original, mas também 
aqueles que são restritos a ambientes particulares, alguns deles apresentando 
distribuição linear ou pontual. Em contrapartida, algumas outras, até então inexistentes 
naquela região, ocuparam o novo ambiente criado pelo homem, destacadamente 
aquelas cujos centros de dispersão encontram-se em vegetações abertas, como o 
cerrado e os campos naturais de menores latitudes. Atualmente, portanto, é comum 

observar na área de estudo, diversas espécies típicas de hábitats abertos, nas áreas que 
originalmente recobriam-se por grandes maciços florestais. 
 
Levando-se em conta a configuração atual da paisagem, enquanto unidade de interesse 
conservacionista, uma análise complementar faz-se necessária, visando a sua localização 
geográfica enquanto pertencente a perímetros considerados como prioridade para a 
conservação da biodiversidade.  
 
A macrorregião é transpassada, tangenciada ou abriga totalmente 29 áreas consideradas 
prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da 
biodiversidade (APC) definidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002, 2007a, 
2007b), dezesseis das quais classificadas como detentora de necessidade de ação 
“extremamente alta”, oito como “muito alta”  e cinco como “alta”. Apenas uma delas 
“APA da Escarpa Devoniana” (MA640) está presente na ADA, duas na AID e dez na AII 
(Tabela 4.2.5a, Figura 4.2.5a). 
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Tabela 4.2.5a - Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade (codificação e denominação 
segundo MMA, 2007a,b) representadas na macrorregião (MR) e área indiretamente afetada (ADA, AID e AII) 

e suas características fundamentais.  

CÓDIGO DENOMINAÇÃO PRIORIDADE INSERÇÃO CONDIÇÃO 

MA640 APA Escarpa Devoniana MA ADA, AID, AII Tra 

MA629 PE Vila Velha MA AID, AII Tra 

MA111 São Mateus do Sul EA AII Tra 

MA120 Corredor Médio-Iguaçu MA AII Ins 

MA602 PE José Wachowicz MA AII Tra 

MA132 Várzeas do Tibagi EA AII Tra 

MA633 PN Campos Gerais EA AII Ins 

MA134 Entorno PN Campos Gerais EA AII Tra 

MA144 Alto Ribeira EA AII Tra 

MA631 FN Açungui EA AII Ins 

MA192 Figueira MA MR Tra 

MA656 TI Queimadas EA MR Tra 

MA160 Fazenda Monte Alegre EA MR Ins 

MA161 Entorno PE Cerrado EA MR Ins 

MA165 Arapoti EA MR Ins 

MA642 PE Caxambu EA MR Ins 

MA643 Flona Piraí do Sul AL MR Ins 

MA148 Entorno PE Caxambu EA MR Ins 

MA142 Castro EA MR Tra 

MA622 Flona Irati EA MR Ins 

MA617 ESEC Fernandes Pinheiro EA MR Ins 

MA627 ReBio Araucárias EA MR Ins 

MA125 Corredor Rio das Almas MA MR Ins 

MA119 Corredor Afl. Rio Água Quente MA MR Ins 

MA604 APA Serra da Esperança MA MR Tra 

MA591 FloEs Santana AL MR Ins 

MA103 Corredor rios Negro-Várzea AL MR Tra 

MA109 Rio da Várzea AL MR Ins 

MA596 PE da Gruta do Monge AL MR Ins 

Legenda - Condição: Ins, inserida totalmente; Tan, tangencial; Tra, transpassada pelos limites da 
macrorregião; Prioridade: EA, extremamente alta; MA, muito alta; AL, alta. 
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Figura 4.2.5a - Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade representadas nas áreas de 

influências indireta (AII), direta (AID) e na área diretamente afetada (ADA) (fonte: Google Earth com base 
na codificação e denominação do MMA, 2007a,b). 

 

A macrorregião também é representada por 47 unidades de conservação (Tabela 4.2.5b; 
Figura 4.2.5b), nas mais variadas configurações e âmbitos de tutela, sendo que a ADA 
localiza-se dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental Estadual da Escarpa 
Devoniana, com 392.363 hectares. Essa unidade de conservação inclui parte de 13 
municípios na região divisória entre o primeiro e segundo planaltos e dez unidades de 
conservação, dentre parques nacionais e estaduais e RPPNs (IAP, 2004). 
 
Atenção especial se liga à RPPN Tarumã, cujo vértice oeste distancia-se a menos de 2 
km de uma das áreas previstas para o empreendimento (ADA) e, de certa forma, 
também a RPPN Reserva Papagaios Velhos, que é totalmente inserida na AID. Outras 
unidades de conservação igualmente importantes pela proximidade geográfica são os 
parques Nacional dos Campos Gerais e Estadual de Vila Velha, bem como a Floresta 
Nacional do Açungui. 
 
Tabela 4.2.5b - Unidades de conservação (IBAMA, 2000; IAP, 2007) presentes, em parte ou no todo na ADA 

(área diretamente afetada), AID (área de influência direta), AII (área de influência indireta) e MR 
(macrorregião). 

INSERIDSA NA ADA 
APA da Escarpa Devoniana 
 
 

INSERIDAS NA MR 
PNM da Mina Velha e Arco da 
Gruta 
RPPN Fazenda Monte Alegre 

INSERIDAS NA MR 
PE do Guartelá 
FN de Piraí do Sul 
RPPN São Francisco de Assis 
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INSERIDAS NA AID 
RPPN Tarumã 
RPPN Reserva Papagaios Velhos 
 
 
INSERIDAS NA AII 
RPPN Fazenda Alegrete 
PN dos Campos Gerais 
RPPN Tayná 
PE de Vila Velha 
RPPN Invernada Barreiro 
FN Açungui 
APA do Rio Verde 

 

RPPN Fazenda Faxinal 
RPPN Querência Amiga 
RPPN Mata Humaitá 
RPPN Fazenda Nova Esperança 
RPPN Fazenda do Tigre I 
RPPN Fazenda do Tigre II 
RPPN Fazenda do Tigre III 
RPPN Invernada do Cerradinho 
PE do Cerrado 
RPPN Vale do Corisco 
PE Vale do Codó 
RFLO do Saltinho 
HFLO Geraldo Russi 
FE Córrego da Biquinha 
RPPN Fazenda Primavera 
RPPN Reserva Ecológia Itá-Y-Tiba 
RPPN Fazenda Mocambo 

PE de Caxambu 
RPPN Cercado Grande 
RPPN Fazenda Maracanã 
RPPN Chácara do Ipê 
REBio da Biodiversidade 
RPPN Sítio Potreiro 
RPPN Felicidade 
REBio das Araucárias 
FN de Irati 
ESEC de Fernandes Pinheiro 
ARIE da Serra do Tigre 
FE de Santana 
RPPN Rio Negro 
RPPN do Uru 
PE da Gruta do Monge 
FE do Passa Dois 

Legenda - APA, Área de Proteção Ambiental; ARIE, Área de Relevante Interesse Ecológico; ESEC, Estação 
Escológica; FE, Floresta Estadual; FN, Floresta Nacional; HFLO, Horto Florestal, PE, Parque Estadual; PN, 

Parque Nacional; PNM, Parque Natural Municipal; REBIO, Reserva Biológica; RFLO, Reserva Florestal; 
RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

 
Figura 4.2.5b - Unidades de conservação (IBAMA, 2000; IAP, 2007) presentes, em parte ou no todo na ADA 

(área diretamente afetada), AID (área de influência direta), AII (área de influência indireta) (Fonte: 
Google Earth, adaptado de IBAMA, 2000). 

 

4.2.6 – MÉTODOS GERAIS 
 
4.2.6.1 – Fundamentação do Diagnóstico Biótico 
 

Todo o processo descritivo considerado no presente diagnóstico orienta-se nas definições 
geográficas acima apresentadas. Esse protocolo baseia-se tanto para a caracterização da 
área de estudo sob os mais variados aspectos (inserção geográfica, relevo, vegetação e 
clima), considerada no contexto macrorregional (MR), com detalhamentos mais 
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particulares também para a área de influência indireta (AII), quanto para a compilação 
de espécies ocorrentes, restrita às áreas de influência direta (AID) e diretamente 
afetada (ADA).  

 
Para a preparação das listas instrumentais de espécies de flora e fauna, considerou-se a 

presença (confirmada ou interpolada), de acordo com as informações disponíveis, 
oriundas de fontes de base (literatura, herbários e coleções de museus) ou de registros 
colhidos in situ. Essa compilação serviu-se não somente como coletânea de referência, 
mas também como ponto de partida para os estudos de monitoramento que porventura 
possam ser realizados como desencadeamento dos processos de licenciamento.  
 
4.2.6.2 – Esforço Amostral e Cronograma de Atividades 
 
Este Estudo de Impacto Ambiental teve como marco inicial o reconhecimento da área de 
estudo, com a finalidade de se definir e conceituar os pontos amostrais, atividade essa 
que foi levada a efeito em 2 de outubro de 2012. Na ocasião, percorreu-se toda a 
macrorregião, a partir dos pontos onde ocorrerão interferências pelo empreendimento 
(ADA+AID), realizando-se uma busca detalhada por locais adequados à pesquisa. 
 
A proposta, em seguida, incluiu amostragens para observações e avaliações in situ 
concentradas nas áreas de influência direta e diretamente afetada, por períodos 
julgados minimamente satisfatórios (Tabela 4.2.6.2a), cujos procedimentos encontram-

se devidamente descritos nas seções alusivas a cada grupo temático. 
 

Tabela 4.2.6.2a - Cronograma das atividades. 

ATIVIDADE GRUPO ESTUDADO OUTUBRO DE 2012 TOTAL ESFORÇO 
(HORAS)  2 6 7 8 9 10 11 12 

RECONHECIMENTO  x        08 

FLORA    x x x X  32 

FAUNA 

Avifauna  x x x x x   40 

Herpetofauna    x x x X X 40 

Mastofauna    x x x X X 40 

Ictiofauna    x x x   24 

 
4.2.7 - FLORA 

 
4.2.7.1 – Introdução 
 
Originalmente cerca de 30.000 km² do estado do Paraná eram recobertos por campos 
entremeados por capões de floresta ombrófila mista (Maack, 1981), na área denominada 
“Campos Gerais” (IBGE, 1992).  A fisionomia abrangente é essencialente graminóide 
sobre terrenos suave-ondulado, onde, ora ou outra, ocorrem agrupamentos arbóreos ao 
longo de linhas marginais aos rios ou isoladas sobre a vegetação estépica (Roderjan et 
al. 2002). 
 
É nos campos gerais que se formam as nascentes do Rio Tibagi, o qual compõe a Bacia 
Hidrográfica do Rio Tibagi, abrangendo uma área de aproximadamente 25.000 km², 
localizada entre os limites geográficos 22°30’ e 25°30’ de latitude Sul e 49°30’ e 51°30’ 
de longitude Oeste (PARANÁ, 2009), com altitudes entre 300 e 1200 m s.n.m. (Urben-
filho & Straube, 2011) e ocupando cerca de um quinto do território paranaense.  

Representada nos três planaltos do estado, agrega diversos tipos vegetacionais 
pertencentes a unidades fitogeográficas distintas, havendo predominância, em termos 
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espaciais, da estepe gramíneo-lenhosa e das florestas ombrófila mista e estacional 
semidecidual (Torezan, 2002), as quais foram reduzidas a quase 4% de sua condição 
original (Medri et al., 2002).  
 
Os campos naturais, fitofisionomicamente, sugerem homogeneidade, porém apresentam 
peculiaridades em relação à florística, que podem estar relacionadas às diferentes 
unidades geopedológicas nas quais as espécies ocorrem, dentre as quais certos aspectos 
do meio físico, como o regime hídrico, o tipo de solo e a forma de relevo, juntamente 
com as características climáticas, que podem ter relação direta com a ocorrência e 
distribuição das espécies na paisagem (Kozera et al., 2012). 
 
Até poucas décadas, a região dos Campos Gerais era apontada, juntamente com a Serra 
do Mar, como uma das áreas em melhor estado de conservação no Paraná. No entanto, a 
intensificação das atividades antrópicas vem eliminando as áreas campestres (Moro & 
Carmo, 2007) como consequência da expansão agropecuária e contaminação biológica 
por espécies exóticas, como a causada pelo plantio de Pinus spp. e de gramíneas de 
origem africana, como capim-gordura (Melinis minutiflora) e a braquiária (Urochloa 

spp.). Entre as principais consequências dessas atividades estão os processos erosivos, o 
assoreamento, a contaminação fluvial por agrotóxicos e principalmente a redução de 
fitodiversidade, que é composta por comunidades vegetais perfeitamente adaptadas às 
condições restritivas dos ambientes em que ocorrem (Kozera, 2008).  
 
Esse panorama demonstra uma negligência quanto à conservação deste ecossistema e 
legislação condescendente com a situação, como se essas formações naturais abertas 
não tivessem a mesma importância das florestas, talvez pelo fato do uso secular com 
exploração pecuária não ter implicado na destruição dos campos (Pillar, 2003). 
 
Os Campos Gerais do Paraná foram objeto de diversos estudos sobre vegetação, 
intensificados a partir do século XXI, muitos dos quais foram realizados dentro de 
unidades de conservação. No Parque Estadual de Vila Velha foram estudados os campos 
(Novochadlo, 2005; Dalazoana et al. 2007), as florestas (Greiner & Acra 2006), 
especificamente as espécies exóticas (Carpanezzi, 2007), as samambaias (Schwartsburd 
& Labiak 2007) e também foi apresentada uma lista geral de todas as espécies já 
encontradas no parque (Cervi et al. 2007). No Parque Estadual do Guartelá, Takeda et 

al. (1996) inventariaram a flora de um encrave de cerrado e Carmo (2006) caracterizou 
fitofisionomicamente a sua vegetação. No Parque Nacional dos Campos Gerais há os 
trabalhos de Almeida & Moro (2007) e Dalazoana (2010).  
 
Fora dos limites das unidades de conservação, foram estudados os ecossistemas de 
campo limpo no município de Balsa Nova (Langohr, 1992; Kozera, 2008), os afloramentos 
rochosos úmidos da Escarpa Devoniana (Estreiechen et al. 2002), a vegetação associada 
às Furnas Gêmeas em Ponta Grossa (Andrade et al. 2004), o cerrado (Ritter, 2006). As 
matas ciliares da bacia do Rio Tibagi já foram estudadas por Dias et al. (1998), Moro et 
al. (2001) e Andrade (2010), que estudou a vegetação da nascente do Rio Tibagi. Outros 
estudos gerais foram realizados por Medri et al. (2002), que compilaram estudos sobre a 
bacia do Rio Tibagi, Melo et al. (2007) compilaram  vários dados sobre os Campos Gerais 
e Ziller (2000) estudou os Campos Gerais com enfoque na contaminação biológica por 
espécies exóticas. 
 
 
 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa 178 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

4.2.7.2 – Métodos 
 
O estudo foi baseado em informações obtidas em levantamento de campo e em dados 
bibliográficos, confrontados com as descrições mais generalistas do “Manual Técnico da 
Vegetação Brasileira” (IBGE, 1992). Para detalhes mais regionais, foram utilizadas as 
informações disponíveis nas principais obras técnicas sobre o assunto (Maack, 1981; Leite 
& Klein, 1990). 
 
Avaliação in situ foi realizada, notadamente nas Fazendas Capão das Almas e Boiada. 
Material coletado, com a finalidade de documentação, foi herborizado segundo Fidalgo 
& Bonnoni (1984) e identificado com auxílio de literatura especializada, bem como por 
meio de comparações com exemplares presentes no Museu Botânico Municipal de 
Curitiba (MBM). Amostras estéreis, uma vez identificadas, foram descartadas e as férteis 
foram incorporadas nos herbários do Museu Botânico Municipal (MBM) e da Universidade 
Federal do Paraná (UPCB).  
 
Para uma melhor caracterização da área estudada e devido à natureza diferenciada das 

atividades que se prevêem para cada fitofisionomia, organizou-se uma lista de espécies 
subdividida para estepe e floresta. Para a vegetação de estepe gramíneo-lenhosa foram 
utilizados os levantamentos de Carmo (2006) no Parque Estadual do Guartelá, de Cervi 
et al., (2007) no Parque Estadual de Vila Velha, Dalazoana (2010) no Parque Nacional 
dos Campo Gerais, Andrade et al., (2011) na nascente do Rio Tibagi, cerca de dois 
quilômetros da área de estudo e Kozera et al., (2012) na foz do Rio dos Papagaios em 
Balsa Nova. Por sua vez, para a floresta ombrófila mista, considerou-se os trabalhos de 
Cervi et al., (2007) e Schwartsburd & Labiak (2007) no Parque Estadual de Vila Velha, 
Dias et al. (1998) em mata ciliar do Rio Iapó, afluente do Rio Tibagi, Moro et al. 2001 em 
mata ciliar do Rio Cará-Cará, também afluente do Rio Tibagi, Nanuncio (2009) próximo 
ao Parque Estadual do Guartelá, Kersten (2006) em Balsa Nova e Bonnet et al. (2011) no 
alto Rio Tibagi. 
 
Para organização da lista foram empregados os sistemas de classificação de Smith et al. 
(2006) para as monilófitas e licófitas e APG III (Angiosperm Philogeny Group) (Stevens, 
2001 onwards) para as gimnospermas e angiospermas. Os nomes dos autores e as 
sinonímias foram verificados em Tropicos (2012) e na “Lista de Espécies da Flora do 

Brasil” (Forzza et al, 2012). A categoria de espécie exótica foi atribuída com base na 
“Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná” (IAP, 2009) e os 
táxons ameaçados de extinção baseiam-se na “Lista Oficial da Flora Ameaçada de 
Extinção” (MMA, 2008), “Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do 
Paraná” (SEMA, 1995) e nas informações forneceidas pela União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN, 2012). Os endemismos foram baseados na “Lista de 
Espécies da Flora do Brasil” (Forzza et al., 2012). 
 
O diagnóstico da flora foi realizado a partir de descrição das características ambientais e 
espécies ocorrentes na área de estudo, sendo coletados os indivíduos férteis em cada 
fisionomia. Para a área florestal também foi realizado levantamento fitossociológico, 
para o qual foram instaladas parcelas de 10 x 10 m, distribuídas de maneira arbitrária 
entre a vegetação em capão circular e a vegetação associada às linhas de falhamento do 
relevo. Para cada indivíduo incluso na amostragem foram tomadas a circunferência à 
altura do peito (CAP), a altura total e a identificação da espécie. Foram incluídos 
somente os indivíduos arbóreos com CAP igual ou superior a 15 cm (DAP > 4,78 cm) a 1,3 
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m do solo. Todos os indivíduos foram marcados com TNT (tecido-na-tecido) de cor 
amarela (Figura 4.2.7.2a). 
 

  
Figura 4.2.7.2a -  Procedimentos de campo. À esquerda, medição do CAP à 1,3 m do solo com auxílio de 

fita métrica. Á direita, indivíduos arbóreos inclusos na parcela marcados com TNT de cor amarela. 

 
O cálculo dos parâmetros fitossociológicos foi realizado com auxílio do programa 
FITOPAC 2.0 (Shepherd, 2010), sendo os aspectos estruturais e florísticos das 
comunidades florestais analisados conforme parâmetros estabelecidos por Mueller-
Dumbois & Ellenberg (1974): 
 
Frequência: expressão do percentual de ocorrência das espécies nas parcelas amostrais. 
 
Densidade: estimativa do número de indivíduos por hectare, podendo ser representada 

pelo número total de indivíduos da comunidade ou pelo número de indivíduos de uma 
mesma espécie. 
 
Dominância: estimativa da área de secção transversal dos troncos por unidade de área, 
calculada a partir da medida do perímetro ou diâmetro do tronco a 1,30 m do solo 
(DAP).  
 
Para cada parâmetro foram calculados valores relativos, dividindo o valor absoluto da 
espécie em questão pelo somatório dos valores absolutos de todas as espécies 
detectadas, resultando nos parâmetros: 
 
Área Basal Total: somatório da área de secção transversal dos indivíduos amostrados. 
 
Valor de Importância: somatório dos valores relativos de densidade, dominância e 
frequência.  
 
As tipologias vegetacionais foram ainda categorizadas, segundo os estágios sucessionais, 
definidos por parâmetros oficiais estabelecidos nas Resoluções do CONAMA n° 010 (1° de 

dezembro de 1993), CONAMA n° 02 (18 de março de 1994) e CONAMA n° 423 (12 de abril 
de 2010). 
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4.2.7.3 – Caracterização Florística 
 
4.2.7.3.1 – Enquadramento Fitogeográfico 
 
De acordo com o “Mapa de Vegetação do Brasil” (IBGE, 2006) e a Lei n° 11.428 de 22 de 
setembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
Bioma Mata Atlântica (Figura 4.2.7.3.1a), a região onde se insere a área em estudo é 
caracterizada por uma vegetação estépica (campos) a qual está associada à floresta 
ombrófila mista. Esta tipologia florestal ocorre na forma de capões isolados, sobretudo 
nos terrenos suavemente ondulados do planalto (Andrade, 2010), ou em faixas 
contínuas, acompanhando os rios ou falhas geológicas (Figura 4.2.7.3.1b) (Leite & 
Klein, 1990; Roderjan et al., 2002), o que diferencia esta vegetação dos pampas gaúchos 
(IBGE, 1992).  
 
Os Campos Gerais do Segundo Planalto paranaense possuem fisionomia de um tapete de 
gramíneas sobre terrenos suave-ondulados, e compõem um elemento característico da 
paisagem dos planaltos do Sul do Brasil, cuja homogeneidade é apenas interrompida pela 

presença de arbustos e subarbustos. Sua origem remonta ao início do atual Período Pós-
Glacial, como colonizadora da superfície estéril resultante do clima anterior, sendo sua 
manutenção garantida pela ocorrência regular do fogo, de causa natural ou antrópica 
(Roderjan et al., 2002). 
 
A maior parte das plantas campestres possuem características resistentes às 
intempéries, como o fogo e geadas, apresentando grossos rizomas ou bulbos 
subterrâneos que atuam principalmente no armazenamento de água e substâncias de 
reserva, possuindo gemas que permitem a rebrota se submetidas a certos tipos de 
perturbações (Maack, 1981; Dalazoana, 2010). 
 
Por apresentar alta riqueza de espécies, muitas das quais são endêmicas, e por estar sob 
forte pressão antrópica, notadamente agropecuária e silvicultura, a região foi 
reconhecida como um dos 25 hotspot mundiais de biodiversidade, que demanda 
estratégias emergenciais para a sua conservação (MMA/SBF, 2002). 
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Figura 4.2.7.3.1a - Localização da área de estudo (seta vermelha) no contexto fitogeográfico do estado 
do Paraná, indicando as variações, limites e expressividades dos tipos fitofisionômicos.  

(Fonte: adaptado de IBGE, 2006.) 

 

 
Figura 4.2.7.3.1b - Fitofisionomia dos Campos Gerais com ocorrência de floresta ombrófila mista em 

capões circulares e ao longo de falhamentos do relevo.  
(Fonte: RODERJAN et al., 2002.) 
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Apresenta ao menos três tipologias campestres: estepe stricto sensu ou campo seco, 
estepe higrófila ou campo úmido e refúgios vegetacionais rupestres, que compreendem 
os campos de afloramentos rochosos (Dalazoana & Moro, 2011). Essas tipologias 
apresetam expressivas diferenças florísticas e fitossociológicas, decorrentes das 
condições ecológicas locais (Galvão &Augustin, 2011).  
 
Os campos secos são encontrados em áreas bem drenadas, sendo geralmente associados 
a cambissolos, argissolos e a neossolos litólicos e regolíticos de textura arenosa a média. 
As espécies mais comuns localmente são as Poaceae dos gêneros Andropogon, Aristida e 
Saccharum, que acumulam biomassa seca altamente inflamável. Dependendo da região 
podem também ocorrer o caraguatá (Eryngium spp. - Apiaceae), o nhapindá (Mimosa 
spp. - Fabaceae), a gaviroba-do-campo (Campomanesia adamantium - Myrtaceae), as 
vassouras (Baccharis spp. – Asteraceae) e a maria-mole (Senecio brasiliensis – 
Asteraceae) (Moro & Carmo, 2007; Dalazoana, 2010). 
 
Os campos úmidos ocupam pequenas extensões onde há acúmulo de água, na 
proximidade de córregos ou em pontos onde o nível freático é superficial. Nessas 

condições, ocorrem solos hidromórficos, como gleissolos e organossolos (Moro & Carmo, 
2007). São marcados pela presença das espécies poupadas do fogo devido à umidade 
constante do terreno, propiciada, muitas vezes, pela presença de musgos de turfeira 
(Sphagnum spp.). Entre as espécies que predominam nesses ambientes estão as sempre-
vivas, (Eriocaulon, Paepalanthus e Syngonanthus - Eriocaulaceae), os botões-de-ouro 
(Xyris spp. - Xyridaceae),  polígalas (Polygala spp. - Polygalaceae), plantas insetívoras 
(Utricularia spp., Genlisea aurea – Lentibulariaceae e Drosera spp. - Droseraceae) e 
ciperáceas diversas (Rhynchospora spp., Carex brasiliensis, Cyperus spp.) (Moro & 
Carmo, 2007; Dalazoana, 2010; Andrade, 2010). 
 
Nos afloramentos rochosos a vegetação se desenvolve sobre uma fina camada de solo, 
que se deposita nos interstícios das rochas, com espécies que apresentam flores vistosas, 
pertencentes principalmente às famílias Amaryllidaceae, Bromeliaceae e Iridaceae, 
permeadas por Cyperaceae e algumas gramíneas. As fissuras das rochas são colonizadas 
por pequenos arbustos pertencentes às famílias Ericaceae, Melastomataceae e 
Euphorbiaceae. Sobressaem-se, nesses micro-ambientes, a rainha-do-abismo (Sinningia), 
as orquídeas (Epidendrum) e as bromélias (Tillandsia, Dickya). É nos afloramentos que 

se encontram a maioria das espécies endêmicas da região, como o cacto-bolinha 
(Parodia carambeiensis) (Foto 4.2.7a) (Moro & Carmo, 2007; Dalazoana, 2010). Nos 
afloramentos úmidos, musgos e líquens predominam, propiciando um tênue substrato 
para selaginelas (Selaginella spp. - Lycopodiaceae) e licopódios (Lycopodium spp., 
Lycopodiella spp. e Huperzia spp. - Lycopodiaceae) (Moro & Carmo, 2007). 
 

 
Foto 4.2.7a - Parodia carambeiensis Buining & Brederoo (Cactaceae), no Parque Estadual de Vila Velha, a 

menos de 15 km da área de estudo. 
Foto: Eduardo D. Lozano. 
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A floresta ombrófila mista é também conhecida como mata de araucária e pinheiral 
(Maack, 1981; Rizzini, 1997; Veloso et al., 1991). O termo “ombrófila” se refere à 
estreita ligação desse tipo vegetacional com áreas de alta pluviosidade, pelo regime de 
chuvas abundantes e com poucos meses configurando-se como estação seca. Já o 
adjetivo “mista” alude à coexistência de representantes das floras tropical 
(afrobrasileira) e temperada (austrobrasileira), motivado por afinidades biogeográficas 
(IBGE, 1992; Roderjan et al., 2002). 
 
Esta vegetação compreende uma formação florestal típica dos planaltos da região Sul do 
Brasil com ocorrências periféricas ou pontuais na região Sudeste e em países vizinhos 
(Paraguai e Argentina), ocorrendo predominantemente entre 500 e 1200 m s.n.m., 
podendo eventualmente se estabelecer acima desses limites (Roderjan et al., 2002), 
notadamente em menores latitudes. É dividida em quatro subformações: Aluvial 
(acompanhando terrenos sedimentares aluviais), Submontana (em altitudes entre 50 e 
400 m), Montana (400-1000 m) e Altomontana (acima de 1000 m) (IBGE, 1992; Roderjan 
et al., 2002). 
 

Trata-se de um tipo especial de mata subtropical, cujo desenvolvimento relaciona-se 
intimamente com a altitude, coincidente com o limite de sua mais importante espécie 
vegetal, o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), o qual – neste Estado brasileiro – 
está confinado consensualmente a elevações iguais ou superiores aos 500 metros (Hueck, 
1972). O pinheiro-do-paraná imprime um contorno peculiar à floresta ombrófila mista, 
com as grandes copas que se sobressaem no dossel emergente. Em períodos geológicos 
anteriores ao Quaternário, o pinheiro-do-paraná esteve disperos até o Nordeste do Brasil 
(IBGE, 1992). Juntamente a ele, estão presentes alguns gêneros primitivos como Drymis 
(australásico) e Podocarpus (afroasiático), os quais servem de característica diagnóstica 
dessa formação vegetacional (IBGE, 1992; Roderjan et al., 2002). 
 
Esta paisagem essencialmente úmida é destacada pela presença de árvores peculiares, 
como o sassafrás (Ocotea odorifera), a canela-guaicá (O. puberula) a imbuia (Ocotea 
porosa) e várias outras espécies do gênero, mas – ainda – a erva-mate (Ilex 
paraguariensis), o xaxim-bugio (Dicksonia sellowiana), muitas vezes associado a outras 
pteridófitas arborescentes como Cyathea sp.. São também características dessa 
vegetação, o jacarandá (Dalbergia brasiliensis), a caviúna (Machaerium sp.), o 

monjoleiro (Senegalia polyphylla) e uma grande riqueza de mirtáceas, ilustradas pela 
guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), a pitangueira (Eugenia uniflora) e o araçá 
(Psidium cattleyanum). Destacam-se também os pinheiros-bravos (Podocarpus sellowii e 
P.lambertii), a bracatinga (Mimosa scabrella), a cabreúva (Myrocarpus frondosus), a 
pimenteira (Cinnamodendron dinisii) e a guaçatunga (Nectandra rigida) (Maack, 1981). 
 
Na subformação montana, juntamente com a Araucaria angustifolia, são comuns, no 
estrato superior (alturas variando entre 10 e 20 m), as canelas dos gêneros Ocotea e 
Nectandra (Lauraceae), os guamirins e cambuís (Myrcia, Eugenia e Myrceugenia – 
Myrtaceae), sendo também comuns a erva-mate (Ilex paraguariensis – Aquifoliaceae), as 
guaçatungas (Casearia sylvestris, C. obliqua, C. decandra - Salicaceae), a congonha 
(Citronella paniculata - Icacinaceae), o miguel-pintado (Matayba elaeagnoides – 
Sapindaceae), a cataia (Drymis brasiliensis - Winteraceae), o vacum (Allophylus edulis - 
Sapindaceae), o café-do-mato (Psychotria vellosiana – Rubiaceae), o pinheiro-bravo 
(Podocarpus lambertii – Podocarpaceae), o cedro-rosa (Cedrela fissilis – Meliaceae), o 
jacarandá (Jacaranda micrantha – Bignoniaceae), a bracatinga (Mimosa scabrella – 
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Fabaceae), a aroeira (Schinus terebinthifolius - Anacardiaceae) e o bugreiro (Lithraea 
brasiliensis – Anacardiaceae) (Roderjan et al., 2002; Kozera et al., 2006a).  
 
Nos estratos inferiores são comuns várias espécies de guamirins e cambuís (Myrcia, 
Myrciaria, Eugenia e Calyptranthes spp. – Myrtaceae), acompanhados de cascas-d’anta 
(Psychotria suterella e Rudgea jasminoides – Rubiaceae), pau-de-junta (Piper 
gaudichaudianum – Piperaceae) e da pixirica (Miconia spp. – Melastomataceae). 
Samambaias arborescentes como o xaxim-bugio (Dicksonia sellowiana – Dicksoniaceae) e 
os xaxins-de-espinho (Alsophila setosa e Cyathea spp. - Cyatheaceae) e gramíneas 
cespitosas (Chusquea e Merostachys) são frequentes (Roderjan et al., 2002; Kozera et 
al., 2006b).  
 
A subformação altomontana, de acordo com Roderjan et al. (2002), é bastante similar à 
subformação montana, porém com menor diversidade devido às condições climáticas 
menos favoráveis ao desenvolvimento vegetal, que ocorrem acima de 1200 m de 
altitude. 
 

A floresta ombrófila mista aluvial, cuja situação biotópica é paralela e contígua aos 
principais cursos fluviais, mas que, a rigor, mostra pequena diferença florística com a 
vegetação observada em maiores altitudes. Em certos pontos existem formações 
homogêneas que predominam o subbosque, conhecidas localmente como “taquarais”, 
em alusão às gramíneas bambusóideas (Merostachys multiramea) que ali formam 
extensas associações, particularmente em florestas secundárias. 
 
Acompanhando a redução de altitude, em direção do rebaixamento orográfico do curso 
do Rio Tibagi, a vegetação passa a se modificar suavemente, com a redução do número 
de indivíduos de pinheiros e a presença cada vez mais expressiva de outras espécies, 
como a grápia (Apuleia leiocarpa), o ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus) e a 
corticeira (Erythrina falcata). Essa alteração gradativa mostra o início, ainda sutil, da 
influência da floresta estacional semidecidual (Veloso et al., 1991), um tipo 
vegetacional caracterizado por macro e mesofanerófitos, lianas lenhosas e epífitas 
(orquidáceas e aráceas, bem como infrequentes bromeliáceas) em abundância, aspectos 
que a diferenciam de outras formações (Veloso et al., 1991; IBGE, 1992). Essa vegetação 
é peculiar de zonas de clima mais quente do interior do Paraná, desenvolvendo-se sobre 

os solos férteis de terra roxa, provenientes da decomposição das lavas basálticas da 
camada de trapp e constituindo-se de uma variação planáltica da exuberante mata da 
Serra do Mar e litoral (Maack, 1981).  
A condição transicional, embora apenas notada em menor escala, é peculiar de regiões 
de orografia acentuadamente variável, cabendo aos platôs de maior elevação e pobreza 
edáfica a típica paisagem dos campos gerais e, gradativamente à redução altitudinal, o 
que se observa também nas áreas de circulação de ar mais frio, o estabelecimento de 
plantas características da mata de araucária (Maack, 1981).  
 
4.2.7.3.2 – Riqueza de Espécies 
 
O levantamento de dados em campo na ADA, associado aos registros de espécies em 
levantamentos florísticos na região de estudo, resultou em uma lista de 2.095 espécies 
que foi subdividida em duas tabelas, a partir de sua fisionomia (estepe e floresta).  
 
Na Estepe Gramíneo-lenhosa foram encontradas 137 espécies, que juntamente com 
levantamentos florísticos da região somaram um total de 1.562 espécies (Anexo 4.2.7-
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I).  Este número elevado se deve a grande quantidade de microambientes encontrados 
neste ecossistema, com espécies distintas ocorrendo em cada um destes. 
 
Sob o ponto de vista da riqueza específica, destacam-se nessa região as famílias 
Asteraceae (276 espécies), Poaceae (195), Fabaceae (128) e Cyperaceae (105), sendo 
também importantes Orchidaceae (55), Melastomataceae (51), e Rubiaceae (44). Estas 
sete famílias abrangem cerca de 54 % do total de espécies registradas. 
 
 
Por sua vez, na Floresta Ombrófila Mista foram levantadas 533 (Anexo 4.2.7-I) espécies 
florestais de diferentes formas de vida, das quais, 90 espécies foram observadas em 
campo. As árvores representam 41% das formas de vida, seguidas das epífitas (27%), 
arbustos (15%), trepadeiras (8%), herbáces (7%) e parasitas e plantas sem determinação 
de forma de vida com menos de 1%. 
 
As famílias mais ricas são Orchidaceae (56 espécies), Myrtaceae (43 espécies), Fabaceae 
(33), Asteraceae (29), Polypodiaceae (24), Bromeliaceae (23), Lauraceae (20), 

Solanaceae (18), Rubiaceae (17) e Piperaceae (16). Essas famílias compõem 52% das 
espécies.  
 
4.2.7.3.3 – Espécies Ameaçadas de Extinção e Endêmicas do Paraná 
 
Dentre a elevada riqueza de espécies encontrada na região, 66 espécies apresentam 
interesse conservacionista por estarem presentes na “Lista Vermelha de Plantas 
Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná” (SEMA, 1995),  na “Lista Oficial de Flora 
Ameaçada de Extinção do Brasil” (MMA, 2008) ou na “Lista vermelha da espécies 
ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza” (IUCN, 2012). Deste 
total, cinco foram encontradas na ADA, o xaxim-bugio (Dicksonia sellowiana), o 
pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), a imbuia (Ocotea porosa), a canela-fedida 
(Ocotea bicolor) e a Hatschbachiella polyclada (Asteraceae), sendo que as quatro 
primeiras foram encontradas nos capões. 
 
Os endemismos estão representados por 33 espécies, das quais quatro foram 
encontradas na ADA, a saber, Calibrachoa dusenii (Solanaceae), Moritzia dusenii 

(Boraginaceae), Hatschbachiella polyclada (Asteraceae) e Hippeastrum iguazuanum 
(Amaryllidaceae), todos na fisionomia estépica.  
 
Os ambientes naturais, de forma geral, são ameaçados desde a chegada do homem a 
determinado local, devido à sua capacidade de alterar o ambiente em beneficio próprio. 
Esta intervenção antrópica é refletida em extinções e na diminuição da distribuição das 
espécies. Isto ocorre por vários motivos, dos quais podem ser citados o desmatamento 
indiscriminado devido ao extrativismo madeireiro e à expansão das fronteiras 
agropecuárias, o que leva a uma das maiores ameaças à biodiversidade, a fragmentação 
de comunidades vegetais. 
 
4.2.7.3.4 – Espécies Exóticas e Invasoras 
 
São consideradas espécies exóticas invasoras aquelas que, uma vez introduzidas a partir 
de outros ambientes, se adaptam, reproduzem, multiplicam a ponto de dominarem 
ambientes naturais ou semi-naturais, competindo de forma desigual com a 
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biodiversidade nativa e consequentemente quebrando processos ecossistêmicos (Ziller, 
2000). 
 
Na região são encontradas 18 espécies exóticas invasoras, dentre as quais duas foram 
registradas na ADA, o Pinus (Pinus spp. – Pinaceae) e o capim-gordura (Melinis 
minutiflora – Poaceae).  
 
Segundo Ziller & Galvão (2002), o gênero Pinus tem sido registrado como potencial 
invasor de áreas abertas, sejam degradadas ou naturalmente ocupadas por vegetação 
herbáceo-arbustiva, sendo registrado como invasor de ecossistemas abertos na Nova 
Zelândia, Austrália, África do Sul, Argentina, Chile e Brasil, entre outros países. Na ADA 
(Fotos 4.2.7b e 4.2.7c) é encontrado em grande número (Foto 4.2.7d), sufocando a 
vegetação nativa ao seu redor devido ao sombreamento e à cobertura do solo com suas 
folhas . 
 
O capim-gordura é uma espécie invasora extremamente agressiva, que é capaz de 
invadir áreas naturais e descaracterizá-las em poucos anos devido ao seu grande poder 

competitivo. Juntamente com outras gramíneas também de origem africana, foi 
introduzida no território brasileiro e se espalhou por grandes extensões de ecossistemas 
naturais (Martins 2006). 
 

 
Foto 4.2.7b - Pinus sp. invadindo área de campo natural na APP do Rio Tibagi. 

 
4.2.7.3.5 – Flora e Fitofisionomia da ADA 
 
Os remanescentes da vegetação nativa observados na ADA são, em sua maior parte, 
constituídos por campos naturais em estágio intermediário/avançado de regeneração e, 
em menor parte, por floresta ombrófila mista montana em estágio avançado de 
regeneração, principalmente nas áreas de APP’s. 
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Na Fazenda Boiada, a ADA é composta principalmente pelas áreas de preservação 
permanente (APP) do Rio Tibagi e das nascentes e córregos de alguns de seus afluentes 
(Foto 4.2.7c). A vegetação é composta por campos naturais e uma faixa estreita de 
vegetação arbóreo-arbustiva invadida por Pinus spp. Fora da APP, a ADA é composta 
basicamente por pastagens e plantio de monoculturas, com algumas áreas de 
afloramento rochoso recoberto por vegetação nativa (Foto 4.2.7d). Próximo à BR-376 é 
observada uma voçoroca, provocada pela drenagem da pista (Foto 4.2.7e). 
 
A ADA na Fazenda Capão das Almas é composta por vegetação estépica,  floresta 
ombrófila mista montana (FOMM), pastagem e áreas de cultivo agrícola, descritas 
detalhadamente abaixo. 
 

 
Foto 4.2.7c - Aspecto da vegetação das margens do Rio Tibagi, na Fazenda Boiada. Campos naturais e 

uma faixa de vegetação arbóreo-arbustiva. Ambas com invasão de Pinus spp. 
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Foto 4.2.7d - Afloramento de rocha na ADA da Fazenda Boiada. 

 

 
Foto 4.2.7e - Voçoroca provocada pela drenagem da BR-376 na ADA da Fazenda Boiada. 

 
Os remanescentes de estepe gramíneo-lenhosa da ADA são compostos 

predominantemente por vegetação em estágio médio/avançado de regeneração, com 
fisionomia variando de herbáceo à arbustiva e cobertura ao nível do solo igual ou 
superior a 50%. A área de campo apresenta três fisionomias distintas: campo seco, 
campo úmido e refúgio rupestre. 
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O campo seco (Fotos 4.2.7f e 4.2.7g) está localizado nas zonas onde acontece 
drenagem rápida do terreno. Sua fisionomia é dominada por gramíneas, em que as mais 
comuns são Anthaenantia lanata e Aristida jubata, com a presença de arbustos, como a 
guaviroba-do-cerrado (Campomanesia adamantium – Myrtaceae) e a canjiqueira 
(Rhamnus sphaerosperma – Rhamnaceae). Entre as espécies encontradas em floração, 
estão o capim-rei (Rhynchospora rigida – Cyperaceae; Foto 4.2.7k) e  Lavoisiera 
pulchella (Melastomataceae; Foto 4.2.7l). 
 
A estrada que servirá de via de acesso possui, em suas barrancas, uma vegetação típica 
de campo seco, com espécies diferentes das encontradas no restante da área de estudo 
(Fotos 4.2.7h, 4.2.7i, 4.2.7j), dentre as quais pode ser citada a Palmeira-anã 
(Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze) (Foto 4.2.7i), que segundo Lorenzi (2010) é 
típica do cerrado, tendo no estado do Paraná seu limite austral de ocorrência no 
território brasileiro. 
 

 
Foto 4.2.7f - Manchas de campo natural em meio à plantação de aveia e pastagem. 
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Foto 4.2.7g - Fisionomia de campo seco (AID da área de estudo). 

 

 
Foto 4.2.7h - Barranca da estrada que servirá de acesso à Fazenda Capão das Almas, com vegetação de 

campo seco. 
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Foto 4.2.7i - Palmeira-anã (Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze), típica do Cerrado. 

 

 
Foto 4.2.7j - Calea cuneifolia DC. (Asteraceae). 

 
Foto 4.2.7k - Rhynchospora rigida Boeckeler 

(Cyperaceae). 

 
Foto 4.2.7l - Lavoisiera pulchella Cham 

(Melastomataceae). 

 
O campo úmido compõe as margens do Rio Tibagi e seus afluentes (Foto 4.2.7m), bem 
como pequenas áreas de banhado. Sua florística é composta por ervas e arbustos 
adaptados à condição de saturação hídrica, como a samambaia-dos-banhados (Blechnum 
schomburgkii – Blechnaceae), as sempre-vivas-do-campo (Xyris spp. – Xyridaceae e 
Actinocephalus spp., Eriocaulon spp., Paepalanthus spp., Syngonanthus spp. – 
Eriocaulaceae) (Foto 4.2.7n), algumas insetívoras (Drosera spp. – Droseraceae e 
Utricularia spp. – Lentibulariceae) (Fotos 4.2.7o e 4.2.7p), e a orquídea (Epidendrum 
dendrobioides – Orchidaceae) (Foto 4.2.7q), típica da margem de pequenos rios de 
lajeado. Esta área está em processo de contaminação biológica por Pinus spp., espécie 
de origem norte-americana que vem causando vários danos à comunidade vegetal dos 
campos gerais (Ziller & Galvão, 2002). O Pinnus spp.apresenta dispersão anemocórica, o 
que propicia sua ocorrência a grandes distâncias a partir de seu ponto de origem. A 
invasão desta espécie é uma das maiores ameaças à preservação dos campos gerais. 
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Foto 4.2.7m - Vegetação às margens do Rio Tibagi. 

                                                                                                                                                                                                       

                   
Foto 4.2.7n - Actinocephalus polyanthus 
(Bong.) Sano, com inflorescência jovem. 

 
Foto 4.2.7o - Drosera villosa A.St.-Hil. 

 

     
    Foto 4.2.7p - Utricularia tricolor A.St.-Hil. 

 
 

 
Foto 4.2.7q - Epidendrum dendrobioides Thunb. 
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Os refúgios vegetacionais rupestres (Foto 4.2.7r) são compostos por espécies rupícolas 
ou que crescem em pequenas porções de matéria orgânica depositada nas depressões 
das rochas. Pontos de afloramentos rochosos são encontrados em toda a área estudada, 
porém são mais comuns na encosta do vale. Nestes pontos são encontradas, entre 
outras, as espécies Aechmea distichantha (Bromeliaceae), Verbena hirta (Verbenaceae) 
(Foto 4.2.7s) e Mandevilla pohliana (Apocynaceae) (Foto 4.2.7t).  
 

 
Foto 4.2.7r - Afloramento rochoso próximo à encosta do vale. 

 

 
Foto 4.2.7s - Verbena hirta Spreng. 

 

 
Foto 4.2.7t - Mandevilla pohliana (Stadelm.) 

A.H.Gentry. 

 
A vegetação florestal da ADA é classificada como floresta ombrófila mista montana em 
estágio avançado de regeneração. As áreas de floresta são desconectadas pela matriz de 
estepe – e hoje também por cultivo agrícola - em dois fragmentos, representando 
tipicamente as formas florestais que ocorrem nos campos gerais: um capão circular em 
porção elevada do terreno (Foto 4.2.7u) e outro acompanhando o Rio Tibagi (Foto 
4.2.7v) em vale linear com cerca de 30 m de profundidade (linhas de falhamento do 
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relevo). Os dois fragmentos foram tratados em conjunto pela semelhança fitossociologia 
e florística observada.  
 
Pela dificuldade de acesso ao capão linear na porção que se encontra encaixada no vale, 
é possível que se trate de vegetação primária. Pela mesma dificuldade de acesso, 
entretanto, as parcelas foram alocadas apenas na porção em que o capão não entra no 
vale e é onde, se necessário, será feito corte para alargamento da via de acesso. Neste 
ponto, trata-se de floresta secundária em estágio avançado, como a do capão circular. 
 

 
Foto 4.2.7u - Borda do capão de FOMM em estágio avançado, cercado por áreas de cultivo agrícola. 
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Foto 4.2.7v - Floresta ombrófila mista, acompanhando o Rio Tibagi em vale encaixado na paisagem, em 

destaque o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia). 

 
A vegetação é composta por três estratos lenhosos, um arbóreo, um arbustivo, e um 
dominante composto por indivíduos emergentes de Araucaria angustifolia (Foto 
4.2.7w). As herbáceas pouco frequentes, embora em alguns trechos do capão circular 
haja invasão de Paspalum notatum, gramínea muito utilizada em pastagens e ao redor 
de moradias.  
 
As epífitas são abundantes, entre as quais foram observadas Acianthera luteola, 
Christensonella sp., Brasiliorchis picta, Campylocentrum aromaticum, C. grisebachii, 
Coppensia paranaensis, Capanemia superflua, Leptotes unicolor e Specklinia grobyi 
(Orchidaceae), Vriesea platynema, Aechmea recurvata, Nidularium procerum e 
Billbergia nutans (Bromeliaceae), Lepismium houlletianum, Rhipsalis floccosa, R. teres 

e Hatiora salicornioides (Cactaceae), Peperomia tetraphylla e Peperomia catharinae 
(Piperaceae), Campyloneurum austrobrasilianum (Polypodiaceae), Vittaria lineata 
(Pteridaceae) e Philodendron loefgrenii (Araceae). As lianas herbáceas e lenhosas são 
raras. 
 
O estrato arbustivo varia de 1 a 4 m, formado por arbustos e arvoretas, tais como a 
papirova (Piper gaudichaudianum - Piperaceae), a pimenteira-de-folhas-largas (Rudgea 
jasminoides – Rubiaceae), o capixim (Mollinedia clavigera – Monimiaceae), a embira 
(Daphnopsis racemosa - Thymeleaceae) os guamirins (Myrcia spp. e Eugenia spp.), a 
pixirica (Leandra australis, Miconia sellowiana – Melastomataceae), a pindaíba 
(Guatteria australis - Anonaceae) e algumas arbóreas regenerantes, como a capororoca 
(Myrsine umbellata – Primulaceae), a pimenteira (Cinnamodendron dinisii), a caroba 
(Jacaranda micrantha - Bignoniaceae), o cafezeiro (Casearia sylvestris - Salicaceae), a 
canjarana (Cabralea canjarana - Meliaceae) e o pinheiro-do-Paraná (Araucaria 
angustifolia - Araucariaceae) (Foto 4.2.7x).  
 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa 196 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

O estrato arbóreo é formando por dossel com altura média de 8m e com espécies 
emergentes entre 14 a 17m, o caso da Araucaria angustifolia e da Ocotea bicolor. No 
total, foram observados 145 indivíduos (1450ind./ha) distribuídos em 32 espécies e 17 
famílias. As espécies com maior valor de importância (VI) são o pinheiro-do-paraná 
(Araucaria angustifolia - Araucaricaeae), a canela-amarela (Nectandra grandiflora – 
Lauraceae), o café-do-mato (Psychotria vellosiana – Rubiaceae), a canela-fedida (Ocotea 
bicolor – Lauraceae) e o cafezeiro (Casearia decandra - Salicaceae), somando 57% do VI 
(Tabela 4.2.7.3.5a).  
 

 
Foto 4.2.7w - Perfil dos estratos na FOMM do capão circular. A linha amarela delimita o estrato arbustivo 

e o arbóreo e a seta indica a presença de espécies emergentes (Araucaria angustifolia). 
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Foto 4.2.7x - Aspecto do interior do capão linear. 

 

Para o levantamento fitossociológico do estrato arbóreo foram amostradas dez parcelas, 
distribuídas de maneira arbitrária. Abaixo segue a curva do coletor para os dois capões. 
Ambos indicam uma tendência na estabilização da curva. 

 
Figura 4.2.7.3.5a - Curva do coletor para o capão linear.  

 
Figura 4.2.7.3.5b - Curva do coletor para o capão circular. 
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O pinheiro-do-paraná, espécie característica da floresta ombrófila mista, é representada 
por muitos indivíduos de grande porte, compondo 28% do VI.  A sua densidade foi igual a 
de N. grandiflora e P. vellosiana, porém foram todos indivíduos de maior porte, 
resultando na  maior dominância (Figura 4.2.7.3.5c). 
 
Das dez espécies com maior VI, Araucaria angustifolia, Ocotea porosa e Ocotea bicolor 
estão ameaçadas de extinção, sendo, portanto, florestas de grande interesse para a 
conservação. 
 

 
Figura 4.2.7.3.5c - Valores relativos de freqüência (FR), densidade (DR) e dominância (DoR) das espécies 

que concentraram 57% do valor de importância. 
 

Tabela 4.2.7.3.5a - Parâmetros fitossociológicos para as espécies amostradas no fragmento sobre o 
falhamento, dispostas em ordem decrescente de VI. 

Espécies N DA DR DoA DoR FA FR VI 

Araucaria angustifolia 21 210 14.48 37.08 57.92 90 11.84 84.24 

Nectandra grandiflora 21 210 14.48 5 7.81 60 7.89 30.18 

Psychotria vellosiana 21 210 14.48 1.12 1.75 70 9.21 25.44 

Ocotea bicolor 9 90 6.21 2.85 4.45 60 7.89 18.55 

Casearia decandra 10 100 6.9 1.57 2.45 30 3.95 13.3 

Casearia sylvestris 7 70 4.83 0.57 0.88 30 3.95 9.66 

Myrcia pulchra 6 60 4.14 0.91 1.42 30 3.95 9.51 

Myrsine umbellata 4 40 2.76 0.4 0.62 40 5.26 8.64 

Morta 5 50 3.45 0.47 0.73 30 3.95 8.13 

Jacaranda micrantha 6 60 4.14 0.83 1.29 20 2.63 8.06 

Ocotea porosa 2 20 1.38 2.13 3.33 20 2.63 7.34 

Myrcia guianensis 3 30 2.07 0.82 1.28 30 3.95 7.3 

Eugenia cf. pluriflora 4 40 2.76 0.36 0.56 30 3.95 7.27 

Ocotea puberula 2 20 1.38 0.99 1.55 20 2.63 5.56 

Lauraceae sp1. 1 10 0.69 2.25 3.51 10 1.32 5.52 

Piptocarpha axillaris  2 20 1.38 1.16 1.81 10 1.32 4.51 

Sapium glandulosum 1 10 0.69 1.56 2.44 10 1.32 4.45 

Zanthoxylum 
rhoifolium 

2 20 1.38 0.28 0.43 20 2.63 4.44 

Myrcia splendens 2 20 1.38 0.15 0.23 20 2.63 4.24 

Vitex megapotamica 1 10 0.69 1.34 2.1 10 1.32 4.11 

Lithraea brasiliensis 2 20 1.38 0.48 0.75 10 1.32 3.45 

Eugenia uruguayensis 2 20 1.38 0.48 0.75 10 1.32 3.45 

Gochnatia polymorpha 2 20 1.38 0.45 0.7 10 1.32 3.4 
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Ilex dumosa 1 10 0.69 0.19 0.3 10 1.32 2.31 

Piptocarpha axillaris 1 10 0.69 0.18 0.27 10 1.32 2.28 

Lithrea brasiliensis 1 10 0.69 0.12 0.19 10 1.32 2.2 

Laplacea fruticosa 1 10 0.69 0.07 0.11 10 1.32 2.12 

Machaerium stipitatum 1 10 0.69 0.05 0.08 10 1.32 2.09 

Calyptranthes concinna 1 10 0.69 0.05 0.08 10 1.32 2.09 

Myrsine gardneriana 1 10 0.69 0.05 0.08 10 1.32 2.09 

Erythroxylum 
deciduum 

1 10 0.69 0.04 0.05 10 1.32 2.06 

Dalbergia frutescens 1 10 0.69 0.03 0.05 10 1.32 2.06 

Total 145 
145
0 

100 64.03 100 760 100 300 

Legenda - N: número de indivíduos amostrados DA: densidade absoluta (ind/ha); DR: densidade relativa 
(%); DoA: dominância absoluta (m2/ha); DoR: dominância relativa (%); FA: freqüência absoluta (%); FR: 

freqüência relativa (%); VI: valor de importância 

 
4.2.7.3.6 – Uso e Ocupação do Solo 
 
Nas áreas de influência do empreendimento, como descrito acima, se encontram os tipos 
vegetacionais característicos dos Campos Gerais, a estepe gramíneo-lenhosa associada à  
floresta ombrófila mista. A vegetação estépica é composta por porções heterogêneas de 
diversidade: os campos secos, os campos úmidos e os refúgios rupestres. E a floresta 
ombrófila mista é representada pelo tipo montana. Essa vegetação compõe um mosaico 

de tipologias naturais, juntamente com usos antrópicos da paisagem, notadamente a 
agricultura e pecuária, que cobrem a maior porção das áreas de influência.  
 
Á área ocupada por cada fisionomia é apresentada nos mapas de uso e ocupação do solo 
da ADA e da AID, exibidos a seguir (Figuras 4.2.7.3.6a, b, c e d). A Tabela 4.2.7.3.6a 
apresenta a quantificação por fisionomia vegetal presente na ADA e na AID, 
separadamente. 
 

Tabela 4.2.7.3.6a - Uso atual do solo e cobertura vegetal da ADA e AID. 

CATEGORIA ADA (Km²) ADA (%) AID (Km²) AID (%) 

Uso Misto - agricultura/pasto 1,10906 71,747 2,61173 58,662 

Estepe gramíneo-lenhosa 0,34862 22,553 1,34082 30,116 

Floresta Ombrófila Mista Montana 0,02830 1,831 0,33377 7,497 

Acesso 0,05232 3,385 0,06043 1,357 

Afloramento rochoso 0,00342 0,221 0,04005 0,900 

Propriedade 0,00232 0,150 0,02971 0,667 

Rio 0,00003 0,002 0,01810 0,407 

Área úmida 0,00137 0,089 0,01150 0,258 

BR-376 0,00035 0,023 0,00603 0,135 

Total 1,54579 100,000 4,45214 100,00 

 
 
 
 
 
 
 



RIO TIBAGI
R

IO
TI

B
AG

I

616000

616000

617000

617000

72
02

00
0

72
02

00
0

72
03

00
0

72
03

00
0

72
04

00
0

72
04

00
0±

DADOS TÉCNICOS

MERIDIANO CENTRAL: 51° WGr
DAUM HORIZONTAL: SAD-69

DATUM VERTICAL: IMBITUBA-SC

PROJEÇÃO TRANSVERSAL DE MERCATOR - UTM
ORIGEM NO EQUADOR E NO MERIDIANO CENTRAL
ACRESCIDAS AS CONSTANTES 10.000 Km E 500 Km,

RESPECTIVAMENTE

FONTE DOS DADOS: ITCG, 2010; HORI, 2013,
GOOGLE EARTH, 2013; GEO PLANEJAMENTO, 2013.

ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
TÍTULO:

MUNICÍPIO(s):LOCAL: ESTADO:

ÁREA(s): SUBSTÂNCIA:

FIGURA:

ESCALA:

EMPREENDIMENTO:

TECN. RESP.: DATA:

Fazendas Boiada e
das Almas Palmeira e Ponta Grossa Paraná

Bloco Boiada = 194,66 ha
Bloco Almas = 149,42 ha Areia Quartzosa

LAVRA E BENEFICIAMENTO DE AREIA QUARTZOSA

DEZ/2015

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A.D.A. A.I.D.

RIO 0,00003 0,01810
BR-376 0,00035 0,00603
CAMPO 0,34862 1,34082
ACESSO 0,05232 0,06043
ÁREA ÚMIDA 0,00137 0,01150
PROPRIEDADE 0,00232 0,02971
AFLORAMENTO ROCHOSO 0,00342 0,04005
USO MISTO - AGRICULTURA / PASTO 1,10906 2,61173
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA - ESTÁGIO AVANÇADO 0,02830 0,33377

ÁREAS (Km²)
USO E OCUPAÇÃO

1:10.000

0 0,25 0,50,125
Km

VANESSA ARIATI
Registro CRBio: 66969/07-D

4.2.7.3.6a

Legenda

HIDROGRAFIA

RIO TIBAGI

NASCENTES

INFRAESTRUTURA PREVISTA

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

RIO

BR-376

CAMPO

ACESSO

ÁREA ÚMIDA

PROPRIEDADE

AFLORAMENTO ROCHOSO

USO MISTO - AGRICULTURA / PASTO

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA
ESTÁGIO AVANÇADO

POLIGONAIS - DNPM

A.P.P. - ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE

A.D.A. - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

A.I.D. - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

DIVISA MUNICIPAL



612000

612000

613000

613000

72
00

00
0

72
00

00
0

72
01

00
0

72
01

00
0

72
02

00
0

72
02

00
0

±

DADOS TÉCNICOS

MERIDIANO CENTRAL: 51° WGr
DAUM HORIZONTAL: SAD-69

DATUM VERTICAL: IMBITUBA-SC

PROJEÇÃO TRANSVERSAL DE MERCATOR - UTM
ORIGEM NO EQUADOR E NO MERIDIANO CENTRAL
ACRESCIDAS AS CONSTANTES 10.000 Km E 500 Km,

RESPECTIVAMENTE

FONTE DOS DADOS: ITCG, 2010; HORI, 2013,
GOOGLE EARTH, 2013; GEO PLANEJAMENTO, 2013.

ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
TÍTULO:

MUNICÍPIO(s):LOCAL: ESTADO:

ÁREA(s): SUBSTÂNCIA:

FIGURA:

ESCALA:

EMPREENDIMENTO:

TECN. RESP.: DATA:

Fazendas Boiada e
das Almas Palmeira e Ponta Grossa Paraná

Bloco Boiada = 194,66 ha
Bloco Almas = 149,42 ha Areia Quartzosa

LAVRA E BENEFICIAMENTO DE AREIA QUARTZOSA

DEZ/2015

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A.D.A. A.I.D.

RIO 0,00003 0,01810
BR-376 0,00035 0,00603
CAMPO 0,34862 1,34082
ACESSO 0,05232 0,06043
ÁREA ÚMIDA 0,00137 0,01150
PROPRIEDADE 0,00232 0,02971
AFLORAMENTO ROCHOSO 0,00342 0,04005
USO MISTO - AGRICULTURA / PASTO 1,10906 2,61173
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA - ESTÁGIO AVANÇADO 0,02830 0,33377

ÁREAS (Km²)
USO E OCUPAÇÃO

1:10.000

0 0,25 0,50,125
Km

VANESSA ARIATI
Registro CRBio: 66969/07-D

4.2.7.3.6b

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

BR-376

CAMPO

ACESSO

ÁREA ÚMIDA

PROPRIEDADE

AFLORAMENTO ROCHOSO

USO MISTO - AGRICULTURA / PASTO

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA
ESTÁGIO AVANÇADO

Legenda

POLIGONAIS - DNPM

INFRAESTRUTURA PREVISTA

RIO TIBAGI

HIDROGRAFIA

NASCENTES

LINHA DE TRANSMISSÃO

ÁREA DE SERVIDÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO

DIVISA MUNICIPAL

A.I.D. - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

A.D.A. - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

A.P.P. - ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE

RIO



614000

614000

615000

615000

72
00

00
0

72
00

00
0

72
01

00
0

72
01

00
0

±

DADOS TÉCNICOS

MERIDIANO CENTRAL: 51° WGr
DAUM HORIZONTAL: SAD-69

DATUM VERTICAL: IMBITUBA-SC

PROJEÇÃO TRANSVERSAL DE MERCATOR - UTM
ORIGEM NO EQUADOR E NO MERIDIANO CENTRAL
ACRESCIDAS AS CONSTANTES 10.000 Km E 500 Km,

RESPECTIVAMENTE

FONTE DOS DADOS: ITCG, 2010; HORI, 2013,
GOOGLE EARTH, 2013; GEO PLANEJAMENTO, 2013.

ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
TÍTULO:

MUNICÍPIO(s):LOCAL: ESTADO:

ÁREA(s): SUBSTÂNCIA:

FIGURA:

ESCALA:

EMPREENDIMENTO:

TECN. RESP.: DATA:

Fazendas Boiada e
das Almas Palmeira e Ponta Grossa Paraná

Bloco Boiada = 194,66 ha
Bloco Almas = 149,42 ha Areia Quartzosa

LAVRA E BENEFICIAMENTO DE AREIA QUARTZOSA

DEZ/2015

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A.D.A. A.I.D.

RIO 0,00003 0,01810
BR-376 0,00035 0,00603
CAMPO 0,34862 1,34082
ACESSO 0,05232 0,06043
ÁREA ÚMIDA 0,00137 0,01150
PROPRIEDADE 0,00232 0,02971
AFLORAMENTO ROCHOSO 0,00342 0,04005
USO MISTO - AGRICULTURA / PASTO 1,10906 2,61173
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA - ESTÁGIO AVANÇADO 0,02830 0,33377

ÁREAS (Km²)
USO E OCUPAÇÃO

1:10.000

0 0,25 0,50,125
Km

VANESSA ARIATI
Registro CRBio: 66969/07-D

4.2.7.3.6c

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

RIO

BR-376

CAMPO

ACESSO

ÁREA ÚMIDA

PROPRIEDADE

AFLORAMENTO ROCHOSO

USO MISTO - AGRICULTURA / PASTO

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA
ESTÁGIO AVANÇADO

Legenda

POLIGONAIS - DNPM

INFRAESTRUTURA PREVISTA

RIO TIBAGI

HIDROGRAFIA

NASCENTES

LINHA DE TRANSMISSÃO

ÁREA DE SERVIDÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO

A.I.D. - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

A.D.A. - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

A.P.P. - ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE



611000

611000

612000

612000

613000

613000

614000

614000

615000

615000

616000

616000

617000

617000

618000

618000

619000

619000

72
00

00
0

72
00

00
0

72
01

00
0

72
01

00
0

72
02

00
0

72
02

00
0

72
03

00
0

72
03

00
0

±

DADOS TÉCNICOS

MERIDIANO CENTRAL: 51° WGr
DAUM HORIZONTAL: SAD-69

DATUM VERTICAL: IMBITUBA-SC

PROJEÇÃO TRANSVERSAL DE MERCATOR - UTM
ORIGEM NO EQUADOR E NO MERIDIANO CENTRAL
ACRESCIDAS AS CONSTANTES 10.000 Km E 500 Km,

RESPECTIVAMENTE

FONTE DOS DADOS: ITCG, 2010; HORI, 2013,
GOOGLE EARTH, 2013; GEO PLANEJAMENTO, 2013.

PONTA GROSSA

PALMEIRA

ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
TÍTULO:

MUNICÍPIO(s):LOCAL: ESTADO:

ÁREA(s): SUBSTÂNCIA:

FIGURA:

ESCALA:

EMPREENDIMENTO:

TECN. RESP.: DATA:

Fazendas Boiada e
das Almas Palmeira e Ponta Grossa Paraná

Bloco Boiada = 194,66 ha
Bloco Almas = 149,42 ha Areia Quartzosa

LAVRA E BENEFICIAMENTO DE AREIA QUARTZOSA

DEZ/2015

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A.D.A. A.I.D.

RIO 0,00003 0,01810
BR-376 0,00035 0,00603
CAMPO 0,34862 1,34082
ACESSO 0,05232 0,06043
ÁREA ÚMIDA 0,00137 0,01150
PROPRIEDADE 0,00232 0,02971
AFLORAMENTO ROCHOSO 0,00342 0,04005
USO MISTO - AGRICULTURA / PASTO 1,10906 2,61173
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA - ESTÁGIO AVANÇADO 0,02830 0,33377

ÁREAS (Km²)
USO E OCUPAÇÃO

1:24.000

0 1 20,5
Km

VANESSA ARIATI
Registro CRBio: 66969/07-D

4.2.7.3.6d

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

BR-376

CAMPO

ACESSO

ÁREA ÚMIDA

PROPRIEDADE

AFLORAMENTO ROCHOSO

USO MISTO - AGRICULTURA / PASTO

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA
ESTÁGIO AVANÇADO

Legenda

ÁREA DE SERVIDÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO

DIVISA MUNICIPAL

A.I.D. - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

A.D.A. - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

A.P.P. - ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE

POLIGONAIS - DNPM

INFRAESTRUTURA PREVISTA

RIO TIBAGI

HIDROGRAFIA

NASCENTES

LINHA DE TRANSMISSÃO

RIO



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa 204 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

4.2.8 – FAUNA 
 
4.2.8.1 – Avifauna 
 
4.2.8.1.1 – Introdução 
 
As aves estão entre os organismos mais estudados dentre os vertebrados, tendo sido 
utilizados como organismos-modelo de pesquisas dos mais diversos ramos da ciência, 
entre ecologia, comportamento, evolução e conservação. São sabidamente elementos de 
enorme relevância no desempenho de uma grande variedade de funções ecológicas, e a 
íntima associação que muitas espécies têm com diversas características de hábitat os 
consagrou como excelentes indicadores de qualidade ambiental. 
 
A área presentemente estudada se encontra em situação privilegiada, haja vista ter sido 
objeto de pesquisa avifaunística desde mesmo os primórdios da Ornitologia estadual, de 
forma que sua composição pode ser mais ou menos tida como bem estudada. Nesse 
sentido, destacam-se estudos de colecionamento deflagrados já às portas do Século XIX 

(Saint-Hilaire, 1851; Pelzeln, 1871; Chrostowski, 1912, 1921; Straube, 1993, 2012), bem 
como, mais recentemente, inventários realizados em extensas áreas (Anjos & 
Schuchmann, 1997; Anjos et al., 1997; Uejima & Bornschein, 2002), unidades de 
conservação (Scherer-Neto et al., 1994; Ribas, 1998; Straube et al., 2005) ou mesmo 
propriedades privadas (Anjos, 1988, 1992, 1994; Anjos & Graf, 1993; Anjos & Vielliard, 
1993; Anjos, 2001; Anjos & Bóçon, 1999; Scherer-Neto et al., 1990, 1996). Além disso, 
um outro montante considerável de informações encontra-se também disponível sob a 
forma de observações naturalísticas (Scherer-Neto, 1982, 1983, 1985; Scherer-Neto & 
Mueller, 1984;  Anjos & Graf, 1988; Braga & Britto, 1998; Buzzetti et al, 2001, 2002; 
Lorenzetto et al., 2003; Niedfeld et al., 2003; Uejima et al., 2002, 2003; Uejima & 
Roper, 2003),  indicações de registros relevantes ali obtidos (Straube, 1990, Anjos & 
Bóçon, 1992) e aspectos de conservação (Carrano, 2007). 
 
4.2.8.1.2 – Métodos 
 
Observando-se os critérios geográficos definidos para ADA, AID e AII, produziu-se 
inicialmente uma lista instrumental de avifauna, considerando-se todas as espécies que 

ocorrem na área de estudo, mediante várias fontes e que  serviu não somente como 
coletânea de referência, mas também como ponto de partida para todas as análises, 
previsões de impactos e respectivos desdobramentos de tais inferências.   
 
Para construí-la, admitiram-se todas as espécies registradas no perímetro englobado 
pela Área de Influência Direta (AID), com base em informações divulgadas na literatura 
(Anjos, 1992, 1994; Anjos & Graf, 1993; Anjos & Bóçon, 1999; Anjos & Schuchmann, 
1997; Anjos et al., 1997; Ribas, 1998; Straube et al., 2004) e em informações técnicos 
inéditas e/ou não-publicadas, incluindo bancos de dados disponíveis na internet 
(Wikiaves, Xeno-canto), bem como indicações provenientes de exemplares de coleções 
científicas (Tabela 4.2.8.1.3.1a: sigla “L”). Algumas espécies porventura não citadas 
nesse perímetro, porém, assinaladas para a Área de Influência Indireta (AII) (Saint-
Hilaire, 1851; Pelzeln, 1871; Straube, 1993, 2012; Scherer-Neto et al., 1994; Anjos & 
Schuchmann, 1997; Anjos et al., 1997), foram também consideradas, desde que 
apresentassem mínima coerência ecológica, com base no critério de interpolação 
biogeográfica (Tabela 4.2.8.1.3.1a: sigla “i”). Em alguns casos foi necessário realizar 
alguns reparos às listas disponíveis levando-se em consideração as atualizações 
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nomenclaturais (CBRO, 2010; Scherer-Neto et al., 2011) ou possíveis equívocos de 
identificação, de acordo  com a distribuição conhecida para a espécie, tanto no âmbito 
global quanto regional.  
 
Tendo-se em vista o razoável grau de conhecimento da avifauna em diversas localidades 
da AII, o esforço de campo concentrou-se nas ADA e AID, buscando-se uma 
caracterização o mais completa possível da composição que estará diretamente sujeita a 
algum tipo de impacto em decorrência do empreendimento.  
  
O trabalho de campo contou com uma campanha de cinco dias efetivos de esforço 
amostral, realizados de 6 e 10 de novembro de 2012, durante os quais priorizou-se a 
caracterização qualitativa da avifauna. Todas as atividades relacionadas aos trabalhos 
de campo foram cotidianamente iniciadas logo às primeiras horas do amanhecer, 
estendendo-se até o meio-dia e – pela tarde – entre as 14:00 h e o crepúsculo, somando 
um tempo total de 40 horas. 
  
Foram aplicados os métodos tradicionais em estudos avifaunísticos qualitativos, ou seja, 

pelo reconhecimento visual das espécies com auxílio de binóculos e/ou pelo 
reconhecimento in situ de vocalizações (zoofonias).  
  
Com o objetivo de se obterem registros documentados de algumas espécies para compor 
material de vouchers ou para identificação posterior, mediante comparação com acervos 
sonoros ou visuais diversos, foram realizadas gravações sonoras utilizando gravador 
digital Marantz PMD 660 e microfone unidirecional Sennheiser ME-67. Eventualmente, 
material videográfico e fotográfico testemunho também foi obtido, utilizando filmadora 
digital JVC-D80 e câmera digital fotográfica Sony-H9, respectivamente. 
  
O levantamento qualitativo reuniu informações coletadas durante amostragens livres de 
busca direta, entre deslocamentos pelas áreas de influências do empreendimento. 
Durante as buscas foram discriminados os registros colhidos nas áreas diretamente 
afetadas, de influência direta e indireta, visando ao reconhecimento e descrição da 
avifauna ali estabelecida. 
 
4.2.8.1.3 – Caracterização da Avifauna 

 
4.2.8.1.3.1 – Riqueza de Espécies 
 
A riqueza de espécies confirmadas (n=378) (Anexo 4.2.8-I) ou interpoladas com base na 
AII (n=26), revelou a presença de 404 espécies de aves, o que corresponde a cerca de 
54% da avifauna conhecida para todo o estado do Paraná (Scherer-Neto & Straube, 1995) 
e quase 22% da riqueza consignada a todo o território brasileiro (CBRO, 2010). Esse 
montante pode ser considerado elevado e é explicado pela riqueza de padrões 
orográficos e vegetacionais e acentuado pelo caráter transicional do perímetro avaliado. 
Embora representado basicamente por paisagens estépicas, a área de estudo apresenta, 
em seu entorno, várias expressões de floresta ombrófila mista, ora sob a forma da 
capões, ora por linhas acompanhando os cursos fluviais e, por fim, sob extensões mais 
contínuas, formando grandes blocos florestados. Há, em parte, certa influência da 
floresta estacional decidual que, nessa região, acompanha a chamada Serra do Purunã a 
partir das nascentes do Rio Açungui e, em menor escala, também a floresta ombrófila 
densa (mata atlântica) e a savana (cerrado), cuja interferência é sentida pela existência 
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de alguns elementos peculiares dessas paisagens (Scherer-Neto et al., 1996; Straube, 
1998; Straube et al., 2005).  
 
4.2.8.1.3.2 – Aspectos Ecológicos 
 
A riqueza de espécies verificada para a AID reflete claramente as condições ambientais 
ali vigentes, no contexto pontual, e que correspondem ao padrão bem conhecido que 
impera em todos os Campos Gerais paranaenses. Embora uma notável representação de 
ambientes originais com razoável grau de preservação ainda seja verificada em alguns 
pontos, a maior parte da paisagem é representada pela típica configuração de mosaico, 
alternando extensas áreas utilizadas para agricultura, silvicultura ou pecuária, com 
pequenos remanescentes florestais de portes e estruturações variados, muitos deles 
tendo mantidas apenas as espécies vegetais arbóreas.  
 
A plasticidade das aves na ocupação dos ambientes varia consideravelmente nas 
espécies, manifestando-se também na participação de guildas particulares, as quais 
podem indicar alguns aspectos de sensibilidade quanto às alterações ambientais.  

 
Os tipos ecológicos de ocupação de hábitats observados na área de estudo são os 
mesmos reconhecidos para comunidades tropicais: terrestre, aquático e aerícola, sendo 
o primeiro grupo subdividido em silvícolas (habitam exclusivamente o ambiente 
florestal) e campícolas (habitam preferencialmente os ambientes abertos). Cabe 
ressaltar que as silvícolas não ocupam as florestas de modo único e exclusivo, podendo 
restringir-se ao solo (terrícolas), ao deslocamento pelo tronco das árvores (corticícolas), 
e habitar os estratos inferiores e médios ou dossel ocupando as ramagens da vegetação 
(tamnícolas). Já o tipo aquático abarca espécies que habitam a lâmina d’água, 
deslocando-se por natação (natantes) ou apenas pelas margens (limícolas); as aerícolas, 
por fim, são aquelas que despendem a maior parte de seu ciclo circadiano em vôo (vide 
classificação segundo Straube, 1995) (Tabela 4.2.8.1.3.2a). 
 

Tabela 4.2.8.1.3.2a - Riqueza de espécies de avifauna na AID e na ADA, de acordo com as guildas de 
ocupação do hábitat. 

Tipo de ocupação/riquezas 

1. Aquáticas 
42 

1. Terrestres 343 
Silvícolas 293 

Terrícolas 10 

Tamnícolas 265 

Corticícolas 18 

Campícolas 50 

2. Aerícolas 19 

 
Com relação à riqueza desses representantes, observa-se que em toda a AID predominam 
as espécies silvícolas-tamnícolas, correspondendo a 65,6% da avifauna e confirmando a 
importância do ambiente florestal na diversidade filética da região. Por outro lado, é 
particularmente importante a riqueza de outras guildas, notavelmente de aves 
campícolas, que atinge 12,4% da avifauna – valor esse expressivo se comparado com 
outras regiões eminentemente florestais do estado do Paraná. O aspecto 
predominantemente aberto das paisagens regionais definem esse diagnóstico, o que 
também se pode confirmar pela relevância de aves aquáticas (10,4% da avifauna) e 
mesmo aerícolas (4,7%).  
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4.2.8.1.3.3 – Aspectos de Conservação 
 
Não obstante sejam evidentes os processos de adulteração no ambiente em decorrência 
da antropização observada em toda a macrorregião e especificamente também notada 
nos Campos Gerais, tendo como consequência episódios de extinções locais e 
colonizações, a região de estudo apresenta uma importante parcela da diversidade de 
aves do estado. Nesse sentido, parece natural que conte com registros, alguns deles 
recentes, de várias espécies de interesse conservacionista.  
 
A razão para tanto está na disponibilidade e extensão de ambientes naturais, assim 
como sua conectividade por meio de corredores de vegetação nativa.  Essa configuração 
permite que, mesmo em pontos mais alterados, alguns desses táxons possam ser 
encontrados e, eventualmente, como nítidos exemplos relictuais ali estabelecidos por 
algum detalhe ambiental ainda pouco perturbado (vide Wong, 1985, 1986; Bierregaard, 
1990). Nesse sentido, pode-se lembrar dos ambientes abertos, sob diferentes expressões 
edáficas, que protegem, em parte, alguma representatividade florística, favorecendo 
condições relativamente assemelhadas ao hábitat original. Da mesma forma, algumas 

extensões de mata justafluvial, que resistiram ao processo de desmate, ainda subsistem, 
abrigando importante avifauna típica dos ambientes outrora representados.  
  
Para a presente avaliação, são considerados os táxons alocados em alguma categoria de 
ameaça nas listas de espécies ameaçadas de extinção nos âmbitos mundial (IUCN, 2012), 
nacional (MMA, 2003) e estadual (Straube et al., 2004). Adicionalmente, também são 
admitidas as espécies citadas em algum dos anexos da “Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção” (CITES, 
2010). Seguindo esses critérios, pode-se afirmar que a macrorregião abriga 107 espécies 
de interesse conservacionista, os quais, de acordo com os diferentes status 
populacionais, nos três âmbitos, encontram-se indicados no Anexo 4.2.8-I. 
  
Cabe ressaltar que a ADA está inserida em uma das Áreas Importantes para a 
Conservação das Aves no Brasil (Bencke et al., 2006), denominada “Campos Gerais do 
Paraná” (PR04) e que é formada principalmente pelo Parque Estadual de Vila Velha e o 
perímetro da antiga Fazenda Santa Rita, ambas localizadas na AID, bem como outros 
recantos protegidos meio a uma extensa área com mais de 6 mil hectares. A relevância 

dessa região, do ponto de vista avifaunístico, reside não apenas nos últimos 
remanescentes de mata de araucária extensas ou sob a forma de capões mas, 
enfaticamente, na expressividade de campos, provavelmente a mais ameaçada dentre 
todas as paisagens naturais paranaenses. Dessa forma, várias espécies associadas a 
ambientes abertos foram ali registradas, com destaque para a noivinha-de-rabo-preto 
(Xolmis dominicanus), o papa-moscas-do-campo (Culicivora caudacuta), o galito 
(Alectrurus tricolor) e o caminheiro-grande (Anthus nattereri). Além disso, está nesse 
polígono a maior população conhecida, em todo o mundo, do curiango-do-banhado 
(Eleothreptus anomalus), espécie noturna pouco conhecida e parcamente registrada em 
território brasileiro.  
 

O local é também palco das estadas regulares e sazonais de quatro espécies ameaçadas 
de papa-capins (gênero Sporophila), que chegam em números expressivos no Paraná a 
partir do mês de novembro, acompanhando a frutificação de certas gramíneas que, além 
de lhes garantirem sustento, favorecem um processo singular de migração rumo aos 

planaltos sulinos.  
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Destaque especial merece o macuquinho-da-várzea (Scytalopus iraiensis), uma espécie 
descrita apenas em 1997 e atualmente contando com uma população estimada entre 
250-999 indivíduos maduros na natureza. Esse pequeno pássaro, possui uma distribuição 
muito pequena e severamente fragmentada, de forma que vem sofrendo declínios 
populacionais importantes, aguardando-se que, caso medidas reparadoras de seu hábitat 
natural não sejam levadas a efeito, poderá ser extinto da natureza em breve (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 2012). 
 
4.2.8.1.3.4 – Espécies Migratórias 
 
Sob a conceituação de “aves migratórias” inclui-se um grande número de espécies que 
realizam algum tipo constante e regular de deslocamento, que se adeque a padrões 
definidos quanto à distância, distinguindo-se três tipos básicos: (1) aves migratórias de 
grandes distâncias, (2) aves migratórias neotropicais e (3) aves que realizam 
deslocamentos de menor amplitude em busca de recursos alimentares (Sick, 1997).  
  
As aves classicamente consideradas migratórias são aquelas que se reproduzem no 

Hemisfério Norte e que atingem o Brasil em determinadas épocas do ano, permanecendo 
durante alguns dias ou até meses neste País para, em seguida, seguir suas rotas a regiões 
mais ao sul ou retornar a seus locais de origem (Sick, 1997). De forma análoga, mas em 
outros períodos do ano, o Brasil também é visitado por espécies de aves que se 
reproduzem em regiões mais meridionais do continente sul-americano. No primeiro caso 
(“visitantes setentrionais”, segundo CBRO, 2009), no entanto, os recursos alimentares de 
climas mais quentes são, hipoteticamente, o maior atrativo para essas espécies, ao 
passo que para as demais (“visitantes meridionais”) a fuga das condições rigorosas do 
inverno de maiores latitudes é o mais importante fator desencadeador desses 
deslocamentos. Assim, surge um padrão geral de movimentos migratórios, no qual as 
migrantes neárticas, originárias do Hemisfério Norte, chegam ao Brasil durante os 
períodos mais quentes do ano, de modo geral entre setembro e março; e as migratórias 
meridionais aqui arribam durante o inverno austral, entre maio e agosto. Ambos esses 
grupos de aves migratórias são consideradas visitantes no país, dado que inexistem 
populações reprodutivas (CBRO, 2009). 
  
Adicionalmente às migratórias de grandes distâncias, como as mencionadas acima, um 

grande número de espécies residentes, ou seja, que reproduzem em território brasileiro, 
ou de forma mais abrangente no Neotrópico, também realiza deslocamentos de menor 
amplitude, embora com cronologia bastante característica e padronizada, podendo 
considerá-las também como migratórias (Alves, 2007). Nesse grupo incluem-se tanto 
espécies que reproduzem no sul do Brasil e países adjacentes mais meridionais, 
deslocando-se a áreas mais próximas do equador durante o inverno austral, como táxons 
em geral frugívoros e nectarívoros, que realizam deslocamentos altitudinais em busca de 
recursos alimentares, principalmente nas serras do leste brasileiro.  
  
Na AID aqui considerada há registros de aves nessas três categorias, destacando um 
considerável número de espécies migratórias de grandes distâncias, representadas pelo 
falcão-peregrino (Falco peregrinus), maçarico-de-bico-virado (Limosa haemastica), 
maçarico-do-campo (Bartramia longicauda), maçarico-solitário (Tringa solitaria), 
maçarico-grande-de-perna-amarela (Tringa melanoleuca),maçarico-de-perna-amarela 
(Tringa flavipes), maçarico-de-sobre-branco (Calidris fuscicollis), papa-lagarta-de-asa-
vermelha (Coccyzus americanus), juruviara (Vireo olivaceus), andorinha-do-barranco 
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(Riparia riparia), andorinha-de-bando (Hirundo rustica), andorinha-de-dorso-acanelado 
(Petrochelidon pyrrhonota) e o triste-pia (Dolichonyx oryzivorus) (Valente et al., 2011).  
  
Vale ressaltar que os impactos de perturbações ambientais sobre espécies migratórias 
podem ser considerados distintos daqueles que atingem aves que não realizam tais 
deslocamentos. Tal relação torna-se evidente principalmente sobre aquelas 
territorialistas, que estabelecem uma forte relação com seu território estabelecido 
durante a estação reprodutiva, ou seja, tendem a sempre retornar ao mesmo local em 
anos consecutivos. De forma semelhante, espécies visitantes em geral estabelecem 
pontos fixos de invernada e descanso durante seus deslocamentos migratórios, e 
alterações na paisagem podem acarretar impactos diretos sobre grandes contingentes 
populacionais. Estas relações, embora ainda não tenham sido bem elucidadas no Brasil, 
merecem destaque, visto sua importância global e sazonal. 
  
Uma quantidade considerável de espécies migratórias (sensu stricto) é aquática ou 
necessita de recursos ecológicos diretamente relacionados com as condições hídricas, 
como certos detalhes fisico-químicos, de características de fundo e de margem, 

velocidade da água, de riqueza e biomassa bentônica, dentre vários outros.  
  
Em virtude da natureza orográfica de toda a região aqui estudada, são pouco expressivas 
as espécies autenticamente migratórias. Não obstante, deve-se considerar que toda a 
Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi compreende uma área prioritária para a conservação de 
aves migratórias neárticas no Brasil (Urben-Filho & Straube, 2011). 
 
4.2.8.1.3.5 – Espécies Invasoras e Exóticas 
 
A invasão biológica é um processo onde uma espécie (usualmente alóctone) se 
estabelece e se expande em uma nova área geográfica, podendo ou não ser beneficiada 
por alterações na paisagem. Considerada um dos processos causadores de maiores danos 
à biodiversidade, a invasão biológica apenas recentemente tem sido alvo de atenção 
especial na América do Sul, ainda que algumas espécies de aves sejam efetivamente 
problemáticas sob esse ótica. 
 
Na área de estudo, três espécies podem ser consideradas exóticas: o pombo-doméstico 

(Columba livia), o bico-de-lacre (Estrilda astrild) e o pardal (Passer domesticus), cada 
qual com distintas características ecológicas e de dispersão. O pombo-doméstico é um 
exemplo de espécie exótica confinada aos limites de habitações humanas sendo, por 
essa razão, eventualmente reconhecida como espécie doméstica, haja vista as restrições 
para que se disperse por espaços mais extensos. Por sua vez, as duas demais são 
representadas por um granívoro semiespecialista e um omnívoro generalista, 
sabidamente adaptados aos ambientes periurbano e urbano, respectivamente, e 
eventualmente adentrando em áreas menos alteradas pela ação humana. O pardal 
aparenta manter relação de competição com as aves nativas, tanto na ocupação de 
ambientes e nichos especiais (p.ex. para repouso e alimentação), quanto na própria 
convivência e manutenção territorial. No entanto, desconhece-se essas supostas 
manfestações não são plenamente conhecidas e muito menos quatificadas, havendo 
inclusive opiniões de que sejam neutras (Sick, 1997).  
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4.2.8.1.3.6 – Espécies de Interesse Econômico e Cinegéticas 
 
Por espécies de importância econômica entendem-se táxons que apresentam algum valor 
comercial ou de subsistência para a vida humana, seja por meio da caça para obtenção 
de alimento, aquisição de partes ou substâncias de origem animal ou mesmo espécimes 
vivos. Nesse sentido, alguma importância pode ser atribuída, sendo que a sua presença e 
quantificação é de suma importância no que se refere ao planejamento de manejo. 
 
Quanto às aves, e analisando-se a AID em questão, podem-se determinar duas atividades 
que atingem grupos distintos de pássaros sujeitos à valoração econômica direta: 
espécies procuradas para captura e comércio ilegal e espécies cinegéticas. 
 
A captura e comércio ilegal é mais incidente em espécies de psitacídeos (periquitos, 
papagaios e afins) e aves cantoras (especialmente cardinalídeos e emberizídeos), grupos 
de pássaros com boa representatividade na macrorregião, embora inexistam quaisquer 
tipos de informações concretas acerca dessa pressão, ou mesmo se ela de fato ali 
ocorre. Dentre as espécies cuja captura poderia causar maiores impactos sobre as 

populações locais estão o curió (Sporophila angolensis), o azulão (Cyanoloxia brissonii), 
a maitaca-verde (Pionus maximiliani) e o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea). 
Adicionalmente, vários outros táxons também podem ser mencionados, tais como 
araponga (Procnias nudicollis), as várias espécies de sabiás (gênero Turdus), o trinca-
ferro (Saltator similis), o canário-da-terra (Sicalis flaveola) e o pintassilgo (Sporagra 
magellanica). 
 
Sobre aves cinegéticas, a área de estudo também apresenta grande número de espécies 
sobre este enfoque. Possivelmente, a espécie mais procurada seja o macuco Tinamus 
solitarius, um dos táxons mais preocupantes do ponto de vista conservacionista na 
região. Outros representantes da mesma família (Tinamidae), também são procurados, 
como os inhambus (gênero Crypturellus), a codorna (Nothura maculosa), a perdiz 
(Rhynchotus rufescens), especial – e tradicionalmente as duas últimas, mas também o 
jacu (Penelope obscura) – além de várias espécies de pombas (família Columbidae) e 
alguns sabiás (gênero Turdus).  
 
4.2.8.1.3.7 – Avifauna da ADA 

 
Durante as atividades de campo, foram constatadas 147 espécies de aves que compõem 
uma amostra da avifauna da Área Diretamente Afetada e que significam pouco mais de 
uma terça parte (36,4%) daquela que é conhecida para a AID. 
 
Se avaliados os tipos de ocupação do ambiente da avifauna para essa amostra (Tabela 
4.2.8.1.3.7a), observa-se que há desvios de representatividade em alguns casos, 
evidenciando a natureza particular da composição da ADA, em confronto com a AID. O 
grupo de aves aquáticas, por exemplo, sofre uma redução notável de riqueza. Essa 
condição está relacionada com a presença de aves migratórias que, durante o período 
das atividades de campo, ainda não estavam presentes na ADA e, provavelmente, o 
estariam em pequeno número em virtude da pequena representação de ambientes 
aquáticos no local.  
 
Aves silvícolas terrícolas e tamnícolas também são menos presentes, confirmando o 
caráter campestre da maior parte do perímetro da ADA. Isso fica ainda mais visível pela 
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grande presença de espécies campícolas que, na área sujeita a interferência, estão 
representadas por quase metade daquelas previstas para a AID. 
 

Tabela 4.2.8.1.3.7a - Riqueza de espécies de avifauna na AID e ADA, de acordo com as guildas de 
ocupação do hábitat. 

TIPOLOGIA DE OCUPAÇÃO DE AMBIENTES  AID  ADA % 

1. AQUÁTICAS 42 7 16,7 

2. TERRESTRES Silvícolas Terrícolas 10 3 33,3 

Tamnícolas 265 92 34,7 

Corticícolas 18 8 44,4 

 Campícolas 50 24 48,0 

3. AERÍCOLAS 19 10 52,6 

4. TOTAL 404 147 36,4 

 
Ressalta-se, ainda, que vários elementos tipicamente campícolas, tal como no caso das 
aves aquáticas, estiveram ausentes da amostra pelo fato das atividades de campo não 
coincidirem com o período no qual seriam esperados. Nesse sentido, foram sentidas as 
ausências de vários Emberizidae, notavelmente do gênero Sporophila, cujos grupos 
acompanham a frutificação de certas gramíneas, o que revela suas presenças, em 
território paranaense, apenas a partir do mês de novembro.  
 
A interpretação dessa diferença está na qualidade pontual do hábitat, no caso, inferior 
no contexto local se confrontada com uma escala maior, compreendendo todo o sistema 
geográfico abordado. Uma diferença como essa permite concluir que a ADA encontra-se 
empobrecida de elementos florestais típicos, os quais são - via de regra -  bastante 
sensíveis. Por outro lado, a guilda de corticícolas mostra tendência inversa, indicando 
que, embora a flora seja predominantemente campestre, restam certos elementos-

chave de paisagem ainda disponíveis, no caso, árvores de grande porte, vivas ou mortas, 
as quais oferecem estrutura suficiente para a manutenção de aves que dependem desse 
tipo de qualidade do ambiente. 
 
No espaço previsto para o empreendimento foram encontradas várias espécies que, de 
alguma forma, são dependentes de ambientes em bom estado de conservação. Essas 
aves constituem-se de elementos relevantes para consideração em eventuais estudos de 
monitoramento, visto tratarem-se de ferramentas para a bioindicação. Da mesma forma, 
algumas outras - que não foram ali localizadas - podem ocorrer, fortuitamente ou 
mesmo com territórios pontuais estabelecidos, em virtude da conexão existente entre 
ambientes compatíveis (florestais e campestres) das adjacências.  
 
De um modo geral, as principais ameaças que incidem sobre a avifauna estão 
relacionadas com a perda de ambientes específicos (Wong, 1985, 1986; Bierregaard, 
1990). Assim, aves pouco plásticas quanto a ocupação do hábitat estão mais predispostas 
a sofrer com os impactos ambientais adversos, em especial quando observa-se a 
supressão representativa de vegetação natural seja preservada ou esteja em diferentes 
graus sucessionais. Assim, espécies tipicamente florestais, as quais predominavam na 

matriz vegetacional original da área de estudo, estão mais sujeitas a um declínio e 
mesmo extinções locais, porém, esse efeito é apenas observado em alguns tipos de aves, 
de acordo com suas exigências.  
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Como um todo, na ADA observa-se a pouca representatividade de aves pertencentes a 
grupos ecológicos particulares, dentre eles os frugívoros de grande porte (Ramphastidae, 
Psittacidae e alguns Passeriformes), que necessitam de vastas áreas com disponibilidade 
alimentar, buscado em um ciclo circadiano de extensão considerável (Willis, 1979). 
Também alguns predadores de grande porte (especialmente Accipitridae e Strigidae) 
(Albuquerque, 1995; Bierregaard, 1998), bem como representantes variados de 
nectarívoros (família Trochilidae), mostram-se ausentes ou com suas riquezas reduzidas, 
o que numericamente mostra diferenças notáveis entre a avifauna registrada na 
macrorregião e na ADA. 
 
No sentido conservacionista, apenas duas espécies de interesse puderam ser constatadas 
na ADA: Culicivora caudacuta e Xolmis dominicanus, ambas consideradas com status 
vulnerável no âmbito mundial, sendo a primeira também protegida pela legislação 
federal e estadual. 
 
4.2.8.2 – Herpetofauna 
 

4.2.8.2.1 – Introdução 
 
Alterações causadas pelo homem nos ambientes naturais têm reflexo direto sobre a 
fauna, sendo responsáveis por oscilações da riqueza e abundância e até mesmo declínios 
populacionais e/ou extinções em muitas espécies de anfíbios e répteis (Pough et al., 
2004). Alterações populacionais em anfíbios têm sido documentadas em várias regiões 
do planeta (Wake, 1991; Bosch, 2003; Pounds et al., 2006, 2007), sendo que as suas 
possíveis causas variam desde mudanças climáticas, poluição industrial e por 
agrotóxicos, até a introdução de espécies exóticas e disseminação de doenças 
emergentes (Kiesecker et al., 2001; Bosch, 2003; Pounds et al., 2006, 2007). No 
entanto, de uma forma generalizada, pode-se afirmar que as principais ameaças às 
espécies são a destruição, degradação e fragmentação dos hábitats naturais (Haddad, 
1998; Silvano & Segalla, 2005; Becker et al., 2007; Haddad, 2008). 
  
Assim como o observado para os anfíbios, modificações populacionais em répteis 
também estão sendo registradas e, dentre as fontes de ameaças, incluem-se a perda e a 
degradação de hábitats, introdução de espécies invasoras, poluição, doenças, uso 

insustentável e mudanças climáticas globais (Gibbons et al., 2000). No Brasil, as 
principais ameaças aos répteis são a perda e a degradação de seus hábitats (Martins & 
Molina, 2008). 
 
A Região Neotropical apresenta uma das mais ricas herpetofaunas do mundo (Duellman, 
1990; Pough et al., 2004) e o Brasil, com toda a sua dimensão territorial e diversidade 
de biomas, é um dos países que abrigam as mais diversas faunas de anfíbios e répteis do 
planeta, com um total de 946 espécies de anfíbios e 738 de répteis até então registradas 
(Bérnils & Costa, 2012; Segalla et al., 2012). Para o estado do Paraná é observada a 
ocorrência de 142 espécies de anfíbios e 154 de répteis (Conte et al., 2010; Bérnils et 
al., 2004), sendo que, dessas, quatro e três espécies de anfíbios e répteis, 
respectivamente, encontram-se enquadradas em alguma categoria de ameaça regional 
de extinção (Segalla & Langone, 2004; Bérnils et al., 2004). 
 
O atual conhecimento das espécies de anfíbios e répteis da região em estudo é baseado 
em diversos estudos científicos, que abordam comunidades de anfíbios anuros (Bernarde 
& Machado, 2000; Machado & Bernarde, 2002; Linzmeyer, 2006; Crivellari, 2007), 
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aspectos de distribuição geográfica de répteis no estado do Paraná (Bérnils & Moura-
Leite, 1990; Moura-Leite et al., 1996; Ribas & Monteiro-Filho, 2002; Bérnils & Moura-
Leite, 2010; Passos et al., 2010), ecologia (Marques et al., 2006), conservação (Bérnils 
et al., 2004; Segalla & Langone, 2004) e descrição de novas espécies (Steinbach-Padilha, 
2008), bem como em documentos técnicos referentes a unidades de conservação 
inseridas na área, dentre os quais destacam-se os planos de manejo do Parque Estadual 
de Vila Velha (IAP, 2004) e da Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana (IAP, 
2004). Também faz-se menção ao farto material testemunho da região, oriundo de 
coleções científicas, como a do Museu de História Natural Capão da Imbuia (Curitiba, 
PR), cujo acervo é o mais representativo do estado do Paraná. 
 
4.2.8.2.2 – Métodos 
 
Para a elaboração da lista instrumental de espécies foram utilizados os dados disponíveis 
em literatura especializada, correlacionando registros alegadamente inseridos nas áreas 
de influências direta e indireta. As fontes adotadas foram Bérnils & Moura-Leite (1990), 
Moura-Leite et al. (1996), Bernarde & Machado (2000), Machado & Bernarde (2002), 

Ribas & Monteiro-Filho (2002), Bérnils et al. (2004), IAP (2004; 2004), Segalla & Langone 
(2004), Linzmeyer (2006), Marques et al. (2006), Crivellari (2007), Steinbach-Padilha 
(2008), Bérnils & Moura-Leite (2010) e Passos et al. (2010), bem como em documentos 
técnicos referentes a unidades de conservação, dentre os quais os planos de manejo do 
Parque Estadual de Vila Velha (IAP, 2004) e da Área de Proteção Ambiental da Escarpa 
Devoniana (IAP, 2004).  
 
Além disso, também foram considerados os registros museológicos disponíveis na coleção 
herpetológica do Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI), alusivos a 
espécimes colecionados nas áreas acima consideradas. 
 
A nomenclatura e arranjo taxonômico aqui adotados segue a proposta de Bérnils & Costa 
(2012) e Segalla et al. (2012). 
  
Para o registro das espécies in situ foi realizada uma campanha entre os dias 8 e 12 de 
outubro de 2012, totalizando um esforço de aproximadamente 40 horas de amostragem. 
Para a observação e consequente identificação dos animais foram percorridos os vários 

ambientes disponíveis na área diretamente afetada do empreendimento, nos quais 
foram adotados os métodos para localização abaixo descritos: 
 
Busca ativa: deslocamentos muito lentos a pé durante os períodos diurno e noturno com a 
procura visual dos animais em seus ambientes naturais, seja em atividade, seja em repouso (sob 
troncos, pedras, sobre ou entre a vegetação, etc), técnica essa baseada em Franco et al. (2002).   
 
Amostragem em sítio de reprodução: observação de anfíbios anuros em atividade de 
vocalização em seus sítios reprodutivos (poças, charcos, córregos, etc) durante os períodos 
noturno e diurno. Este método tem como objetivo a obtenção de dados sobre riqueza, 
distribuição no ambiente e padrões de atividade, e é baseado em Scott Jr. & Woodward (1994). 

 
4.2.8.2.3 – Caracterização da Herpetofauna 

 
4.2.8.2.3.1 – Riqueza de Espécies 
 
A grande maioria das espécies que compõem a herpetofauna da AID e AII apresenta 
ampla distribuição no Paraná e estados vizinhos, ocorrendo especialmente em formações 
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abertas (Conte, 2010; Bérnils et al., 2007). No entanto, destaca-se a presença de 
espécies cujos registros no estado restringem-se exclusivamente à região de estudo. 
Dentre estas, destacam-se o anuro Melanophryniscus vilavelhensis, até o momento 
registrado somente no Parque Estadual de Vila Velha, local de sua descrição (Steinbach-
Padilha, 2008), a serpente Phimophis cf. guerini, representada por um único exemplar 
coletado nesse mesmo local na década de 60 (Bérnils & Moura-Leite, 2010) e o lagarto 
Stenocercus azureus, cujos registros históricos procedem do município de Ponta Grossa 
(Bérnils et al., 2004).  
  
De acordo com as características ambientais da área em estudo, representada 
predominantemente pelo ambiente campestre, e por meio da análise prévia dos dados 
de literatura e registros museológicos, é apontada a ocorrência potencial de 31 espécies 
de anfíbios e 54 de répteis. 
  
A riqueza de anfíbios assinalada para a região corresponde a 22% do número de espécies 
ocorrentes no Paraná (n = 142, Conte et al., 2010) e está concentrada somente no grupo 
dos anuros, que compreende sapos, rãs e pererecas (Anexo 4.2.8-I).  

 
Já as 54 espécies de répteis também representam 35% do total assinalado para o Estado 
do Paraná (n = 154, Bérnils et al., 2004) e dividem-se em 41 serpentes, nove lagartos, 
três anfisbenas e um quelônio (Anexo 4.2.8-I). 
 
Dentre as espécies observadas para a região, as serpentes formam o grupo mais 
representativo, podendo-se afirmar que, de um modo geral, a riqueza encontrada é 
bastante expressiva, abrigando desde elementos tolerantes a alterações ambientais (p. 
ex.: Atractus reticulatus, Bothrops jararaca, Crotalus durissus, Erythrolamprus miliaris, 
E. poecilogyrus, Liotyphlops beui, Oxyrhopus rhombifer e Sibynomorphus neuwiedi) até 
aqueles que necessitam de hábitats melhor preservados para a manutenção de suas 
populações (p. ex.: Bothrops neuwiedi, Chironius flavolineatus, Dipsas incerta, 
Ditaxodon taeniatus, Epicrates crassus, Lygophis spp., Phalotris reticulatus e Philodryas 
agassizii). 
 
Os lagartos formam o segundo grupo mais rico e, dentre as espécies registradas, a 
lagartixa-marrom (Cercosaura schreibersii), o sinco-dourado (Aspronema dorsivittatum) 

e o teiú (Salvator merianae) podem ser consideradas abundantes na região. As duas 
primeiras habitam preferencialmente áreas abertas, enquanto a terceira pode ser 
observada tanto em áreas abertas e/ou florestais, quanto junto ao ambiente 
periantrópico. Entre as demais destaca-se a iguaninha-azul Stenocercus azureus, que 
habita exclusivamente formações abertas e conta apenas com registros históricos para o 
estado do Paraná, obtidos na década de 30 do século passado no município de Ponta 
Grossa (Bérnils et al., 2004).  
 
Das popularmente conhecidas cobras-de-duas-cabeças, três espécies podem ser 
observadas: Amphisbaena mertensii, A. prunicolor e A. trachura. Estas formas, apesar 
de serem bastante frequentes, são de difícil detecção devido a seus hábitos fossoriais.  
Apenas uma espécie de quelônio é registrada, o cágado-preto Acanthochelys spixii, 
bastante comum em áreas abertas da região sul do Brasil, habitando preferencialmente 
ambientes lênticos, como banhados, charcos, lagoas e poças. 
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4.2.8.2.3.2 – Aspectos Ecológicos 
 
Com relação à ocupação do ambiente verifica-se que as formas de anfíbios campícolas 
são predominantes (64,5%, 20 espécies), seguidas pelas florestais (29%, 9 espécies) e 
pelas generalistas (6,5%, 2 espécies) (Anexo 4.2.8-I). 
 
No que diz respeito à preferência por substrato, as espécies arborícolas constituem-se 
na maioria, fato este relacionado à presença em maior número de espécies pertencentes 
à família Hylidae, que representa o grupo das pererecas. Dentre outras características, a 
presença de discos adesivos nas extremidades dos dígitos confere a esses animais o 
caráter arborícola. Entretanto, muitas outras espécies de anuros, apesar de tipicamente 
terrícolas, durante o período reprodutivo podem ser observadas vocalizando 
empoleiradas sobre a vegetação arbórea. Das espécies assinaladas para a região, o sapo-
galinha Rhinella abei apresenta esta característica. 
 
A maioria das espécies de anuros registrada para a região apresenta grande tolerância 
ecológica, principalmente as que ocupam ambientes abertos, ou que utilizam corpos 

d’água existentes nestas áreas para se reproduzir. Estas formas que naturalmente 
habitam estes locais também são beneficiadas por atividades antrópicas, como a 
supressão da cobertura florestal ou a formação de corpos d’água artificiais (como açudes 
e lagoas), aproveitando da descaracterização do ambiente para aumentarem suas 
populações, sendo muitas delas caracterizadas como oportunistas (p. ex.: 
Dendropsophus microps, D. minutus, D. sanborni, Physalaemus cuvieri, P. aff. gracilis e 
Rhinella abei). 
 
Por outro lado, também podem ser observadas espécies bastante exigentes na qualidade 
ambiental (p. ex.: Aplastodiscus albosignatus, A. perviridis, Hypsiboas sp. (gr. 
pulchellus), Proceratophrys boiei, Proceratophrys sp. (gr. bigibbosa) e Scinax sp. (gr. 
catharinae)), dependendo da manutenção de hábitats florestais em bom estado de 
conservação para a sobrevivência de suas populações. 
 
As formações vegetacionais, bem como os tipos de recursos hídricos disponíveis, 
relacionam-se fortemente com a estrutura das assembléias de anuros, e a presença de 
ambientes aquáticos específicos tem grande influência na estruturação desses 

agrupamentos (Machado, 2004). De acordo com as preferências reprodutivas de cada 
espécie e a ocorrência de diferentes ambientes de reprodução observados na área de 
estudo, a comunidade de anfíbios anuros da região pode ser caracterizada em nove 
grupos (Anexo 4.2.8-I): 
 
a) espécies que não dependem de ambientes específicos para reprodução, os ovos são 
incubados em bolsas no dorso da fêmea, dando origem a rãzinhas já metamorfoseadas: 
Gastrotheca microdiscus;  
b) espécies que se reproduzem na água acumulada nas axilas de folhas de fitotelmatas 
(Apiaceae e Eriocaulaceae): Melanophryniscus vilavelhensis; 
c) espécies que se reproduzem em riachos em áreas abertas: Hypsiboas leptolineatus e 
Rhinella abei; 
d) espécies que desovam em ninhos de espuma em câmaras subterrâneas alagáveis junto 
a poças, para as quais os girinos se deslocam para se desenvolver: Leptodactylus 
furnarius e L. plaumanni; 
e) espécies que se reproduzem em riachos com fundo arenoso, de águas rápidas e bem 
oxigenadas, existentes dentro da floresta: Aplastodiscus albosignatus, A. perviridis, 
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Hypsiboas sp. (gr. pulchellus), Proceratophrys boiei, Proceratophrys sp. (gr. bigibbosa) e 
Scinax sp. (gr. catharinae); 
f) espécies que se reproduzem em poças no interior da floresta junto a riachos com 
fundo arenoso: Aplastodiscus albosignatus, A. perviridis, Proceratophrys boiei, 
Proceratophrys sp. (gr. bigibbosa) e Rhinella abei; 
g) espécies que se reproduzem em poças em área aberta ou borda de floresta: 
Dendropsophus microps, D. minutus, D. sanborni, Elachistocleis bicolor, Hypsiboas 
albopunctatus, H. bischoffi, H. faber, H. prasinus, Leptodactylus latrans, 
Odontophrynus americanus, Phyllomedusa tetraploidea, Physalaemus cuvieri, P. aff. 
gracilis, Rhinella abei, Scinax aromothyella, S. fuscovarius, S. granulatus, S. 
squalirostris, S. uruguayus e Scinax sp. (gr. ruber); 
h) espécies que se reproduzem em charcos em área aberta ou borda de floresta: 
Dendropsophus microps, D. minutus, D. sanborni, Elachistocleis bicolor, Hypsiboas 
albopunctatus, H. prasinus, Leptodactylus latrans, Odontophrynus americanus, 
Physalaemus cuvieri, P. aff. gracilis, Rhinella abei, Scinax aromothyella, S. fuscovarius, 
S. granulatus, S. squalirostris, S. uruguayus e Scinax sp. (gr. ruber);  
i) espécies que se reproduzem em corpos d’água artificiais, como açudes e lagoas: 

Dendropsophus microps, D. minutus, D. sanborni, Elachistocleis bicolor, Hypsiboas 
albopunctatus, H. bischoffi, H. faber, H. prasinus, Leptodactylus latrans, 
Odontophrynus americanus, Physalaemus cuvieri, P. aff. gracilis, Rhinella abei, Scinax 
aromothyella, S. fuscovarius, S. granulatus, S. squalirostris, S. uruguayus e Scinax sp. 
(gr. ruber); 
 
No que se refere à fauna reptiliana, assim como o observado nos anfíbios, verifica-se 
que as formas campícolas são predominantes (57%, 31 espécies), seguidas das florestais 
(18,5%, 10 espécies), ubíquitas, ou seja, generalistas (15%, 8 espécies), aquáticas (7,5%, 
4 espécies) e periantrópicas (2%, uma espécie). De uma maneira geral, a comunidade de 
répteis da região é caracterizada por espécies campícolas, terrícolas, diurnas, ovíparas e 
tendo anfíbios e lagartos como itens predominantes nas dietas (Anexo 4.2.8-I). 
 
A predominância de elementos campícolas deve-se à expressividade local do ambiente 
aberto, sendo que estas espécies mantêm estreita e complexa relação de 
interdependência com o hábitat campestre, dependendo do ambiente ensolarado para 
garantir a sua sobrevivência. 

 
As formas florestais formam o segundo grupo mais diversificado e são representadas por 
espécies que necessitam de setores mais sombreados e úmidos para sobreviverem. Na 
região de estudo estas espécies podem ser observadas nos fragmentos florestais ainda 
presentes na área, bem como nas formações ripárias encontradas junto aos rios da 
região. 
 
As formas ubíquitas, que ocupam tanto ambientes florestados quanto abertos, devido à 
sua maior plasticidade ecológica, formam o terceiro grupo mais representativo, 
destacando-se o lagarto teiú (Salvator merianae), por ser bastante frequente na região. 
 
Quatro espécies habitam exclusivamente ambientes aquáticos, ocorrendo em banhados, 
charcos, lagoas e rios, e dependendo estritamente destes hábitats. Neste grupo incluem-
se o cágado-preto Acanthochelys spixii, a cobra-do-lodo Gomesophis brasiliensis e as 
cobras-d’água Erythrolamprus miliaris e Helicops infrataeniatus, ambos comuns na 
área. 
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Apenas uma espécie vive preferencialmente junto ao meio periantrópico, a lagartixa-de-
parede Hemidactylus mabouia, que habita edificações humanas ou as proximidades 
delas. 
 
Espécies que mantêm estreita e complexa relação de interdependência com os 
ambientes são altamente sensíveis e, em função desta característica, têm sido 
reconhecidas como excelentes indicadoras de qualidade ambiental (Pough et al., 2004). 
Do mesmo modo, a presença abundante de formas generalistas, oportunistas e invasoras 
pode determinar diferentes níveis de alteração no ambiente, servindo como indicadoras 
de distúrbios ambientais (Moura-Leite et al., 1993). 
 
Para a região de estudo destaca-se a presença de elementos estenóicos indicadores de 
boa qualidade ambiental, como os anuros Aplastodiscus albosignatus, A. perviridis, 
Hypsiboas sp. (gr. pulchellus), Proceratophrys boiei, Proceratophrys sp. (gr. bigibbosa) e 
Scinax sp. (gr. catharinae), e os répteis Anisolepis grilli, Bothrops neuwiedi, Chironius 
flavolineatus, Dipsas incerta, Ditaxodon taeniatus, Epicrates crassus, Erythrolamprus 
almadensis, Lygophis flavifrenatus, L. meridionalis e Phalotris reticulatus. 

 
Da mesma forma, pode-se mencionar espécies sinantrópicas, eurióicas, invasoras, 
exóticas e oportunistas: Dendropsophus microps, D. minutus, D. sanborni, 
Erythrolamprus poecilogyrus, Hemidactylus mabouia, Physalaemus cuvieri, P. aff. 
gracilis, Rhinella abei e Salvator merianae. Estas formas são beneficiadas por atividades 
antrópicas, aproveitando a descaracterização do ambiente natural para aumentarem 
suas populações. 
 
O monitoramento destas espécies, especialmente dos elementos campestres, 
concomitante às alterações no ambiente natural, demonstra-se de grande importância 
para a identificação e potencial mensuração dos impactos oriundos da implantação e 
operação do empreendimento sobre a herpetofauna local. 
 
4.2.8.2.3.3 – Aspectos de Conservação 
 
A região de estudo compreende uma área de grande importância sob o ponto de vista de 
conservação, abrigando muitas espécies que necessitam de ambientes melhor 

preservados para a manutenção de suas populações. Dentre estas formas, destacam-se 
as espécies campestres registradas em áreas com baixa ou nenhuma perturbação 
antrópica, tais como o anuro Melanophryniscus vilavelhensis e as serpentes Chironius 
flavolineatus, Ditaxodon taeniatus, Epicrates crassus, Erythrolamprus almadensis, 
Lygophis flavifrenatus, L. meridionalis e Phalotris reticulatus. Também há de ressaltar 
os elementos florestais estenóicos, habitantes dos fragmentos florestais e ambientes 
ripários da região, como os anfíbios Aplastodiscus albosignatus, A. perviridis, Hypsiboas 
sp. (gr. pulchellus), Proceratophrys boiei, Proceratophrys sp. (gr. bigibbosa) e Scinax sp. 
(gr. catharinae); e os répteis Anisolepis grilli, Bothrops neuwiedi e Dipsas incerta. 
 
De um modo geral, a comunidade herpetofaunística registrada é representada, em sua 
grande maioria, por formas campícolas e, devido ao caráter estenóico de muitas 
espécies, a perda ou a simples alteração da qualidade dos ambientes de ocorrência das 
mesmas representam as principais ameaças à sua sobrevivência (Bérnils et al., 2004; 
Segalla & Langone, 2004). E mesmo espécies menos exigentes na qualidade ambiental 
também podem sofrer declínios populacionais e ou extinções locais em decorrência da 
alteração ou perda de seus hábitats. 
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Nenhum táxon registrado encontra-se nas listas nacional (Haddad, 2008; Martins & 
Molina, 2008) ou internacional (IUCN, 2012) de espécies ameaçadas de extinção. No 
entanto, a serpente Ditaxodon taeniatus está enquadrada na categoria “vulnerável”, e o 
anuro Gastrotheca microdiscus, o lagarto Stenocercus azureus e a serpente Xenodon 
histricus encontram-se na categoria “dados insuficientes” da lista de espécies 
ameaçadas do estado do Paraná (Bérnils et al., 2004; Segalla & Langone, 2004). 
 
4.2.8.2.3.4 – Espécies Invasoras e Exóticas 
 
A presença de espécies invasoras ou exóticas em determinados locais pode acarretar em 
diversos efeitos negativos sobre as populações nativas. Tais consequências vão desde a 
redução de populações até a completa extinção local (Gibbons et al., 2000). Espécies 
invasoras e exóticas competem com as nativas na partilha de recursos naturais, como 
alimento e abrigo, e também podem predar a fauna nativa, causar hibridismos e 
disseminar parasitas (Pough et al., 2004). 
 
Dentre as espécies registradas, a cascavel (Crotalus durissus) pode ser considerada 

invasora, pois é característica de ambientes abertos e secos, e capaz de invadir e 
ampliar suas populações em áreas abertas pela derrubada do ambiente florestal 
(Marques et al., 2001; Martins & Molina, 2008). Na região de estudo esta espécie é 
bastante comum, habitando formações abertas naturais, bem como áreas destinadas à 
agropecuária e silvicultura.  
 
A lagartixa-de-parede (Hemidactylus mabouia) é uma forma exótica e invasora, 
originária do sul da Europa e norte da África. Sua presença no Brasil é atribuída ao 
transporte passivo por meio de navios (Lema, 1994). Adaptada às condições locais, 
atualmente pode ser encontrada em todas as regiões do país, preferencialmente 
associada a edificações humanas ou suas imediações (Freitas, 2011). Na região em 
apreço é registrada somente junto ao ambiente periantrópico, não tendo sido ainda 
observada em áreas naturais. 
 
4.2.8.2.3.5 – Espécies de Interesse Médico 
 
Para a região de estudo verifica-se a ocorrência de cinco espécies de serpentes 

venenosas: a coral-verdadeira (Micrurus altirostris), a cascavel (Crotalus durissus), a 
jararaca (Bothrops jararaca), a jararaca-pintada (B. neuwiedi) e a urutu-cruzeira (B. 
alternatus). Destas, destacam-se a cascavel e a urutu-cruzeira por serem espécies 
características de formações abertas e bastante frequentes na área, representando 
maiores riscos de acidentes. 
 
4.2.8.2.3.6 – Herpetofauna da ADA 
 
Ao final deste estudo foram registradas 18 espécies de anfíbios anuros e duas de répteis 
(Tabela 4.2.8.2.3.6a), na área diretamente afetada (ADA). Os anuros estão distribuídos 
entre seis famílias: Brachycephalidae (uma espécie), Bufonidae (1), Cycloramphidae (1), 
Hylidae (10), Leiuperidae (2) e Leptodactylidae (3); já os répteis dividem-se entre 
Testudines (Chelidae) e Sauria (Teiidae). Um breve relatório fotográfico ilustrando 
algumas das espécies registradas durante o inventário de campo encontra-se na Figura 
4.2.8.2.3.6a. 
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Todos os táxons registrados apresentam ampla distribuição no Paraná, assim como a 
maioria também ocorre nos estados vizinhos. As 18 espécies de anfíbios registradas 
representam 58% do total de espécies (n = 31) observadas para a região. Já as duas 
espécies reptilianas correspondem a 4% das 54 assinaladas. 
 
Dentre os anuros encontrados, Bokermannohyla circumdata, Ischnocnema henselii e 
Leptodactylus sp. (gr. marmoratus) não haviam sido anteriormente registrados para a 
região pela literatura ou coleção científica, embora todas apresentem ampla 
distribuição no Paraná, habitando ambientes florestais e destacando-se as duas últimas 
por representarem formas que não dependem de corpos-d’água para se reproduzirem. 
Ischnocnema henselii deposita seus ovos sob troncos caídos ou no folhiço úmido da 
floresta, apresentando desenvolvimento direto, sendo que as rãzinhas já nascem 
metamorfoseadas. Leptodactylus sp. (gr. marmoratus) desova em câmaras subterrâneas 
escavadas sob o solo, os ovos ricos em vitelo são depositados em um ninho de espuma e 
as larvas ali se mantêm até concluírem a metamorfose, quando então abandonam a 
câmara. Já Bokermannohyla circumdata, diferentemente das demais, depende de 
riachos e poças de interior de floresta para se reproduzir. 

 
Das espécies de anfíbios assinaladas, onze foram encontradas somente por amostragens 
em sítios de reprodução, quatro exclusivamente por meio de busca ativa e três por 
ambos os métodos (Tabela 4.2.8.2.3.6a). 
 
Dendropsophus minutus, D. sanborni, Hypsiboas albopunctatus, Scinax fuscovarius, S. 
squalirostris, Physalaemus spp. e Leptodactylus latrans demonstraram ser abundantes 
na região, sendo observadas em áreas abertas. Tais espécies são características destas 
formações e bastantes tolerantes a alterações no ambiente natural.  
 
Contrariamente, as espécies Aplastodiscus albosignatus, A. perviridis, Bokermannohyla 
circumdata e Hypsiboas sp. (gr. pulchellus) representam formas florestais estenóicas, 
dependentes do hábitat florestal preservado, bem como dos corpos-d’água presentes no 
interior destes ambientes, para a manutenção e perpetuação de suas populações.   
 
Todas as espécies reptilianas registradas são bastante comuns na região. O cágado-preto 
(Acanthochelys spixii) é característico de formações abertas, habitando os ambientes 

aquáticos presentes nas áreas de campo. Assim como o lagarto teiú (Salvator merianae), 
é bastante conhecido da população local por frequentemente ser observado junto ao 
ambiente periantrópico. 
 

Tabela 4.2.8.2.3.6a - Anfíbios e répteis registrados durante o inventário de campo. 

TÁXON AR MA 

ANURA   

BRACHYCEPHALIDAE   

Ischnocnema henselii SIF BA 

BUFONIDAE   

Rhinella abei PAA BA 

CYCLORAMPHIDAE   

Odontophrynus americanus SIF BA 

HYLIDAE   

Aplastodiscus albosignatus PIF AS 
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Aplastodiscus perviridis PBF AS 

Bokermannohyla circumdata PIF AS 

Dendropsophus minutus PAA AS 

Dendropsophus sanborni PAA AS 

Hypsiboas albopunctatus PAA AS 

Hypsiboas bischoffi PBF AS 

Hypsiboas sp. (gr. pulchellus) RIF AS 

Scinax fuscovarius AAB/PAA AS/BA 

Scinax squalirostris PAA AS 

LEIUPERIDAE   

Physalaemus cuvieri AAB/PAA/PBF AS/BA 

Physalaemus aff. gracilis PAA AS 

LEPTODACTYLIDAE   

Leptodactylus latrans PAA/RAA AS/BA 

Leptodactylus plaumanni PAA AS 

Leptodactylus sp. (gr. marmoratus) SIF BA 

REPTILIA   

TESTUDINES   

CHELIDAE   

Acanthochelys spixii  RAA BA 

SQUAMATA   

SAURIA   

TEIIDAE   

Salvator merianae AAB BA 

Legenda - AR: Ambiente de registro: AAB, área aberta (campo); PAA, poça em área aberta; PBF, poça em 
borda de floresta; PIF, poça em interior de floresta; RAA, rio em área aberta; RIF, rio em interior de 

floresta; SIF, serrapilheira em interior de floresta. MA: Método de amostragem: AS, amostragem em sítio 
de reprodução; BA, busca ativa. 

 

  
a. Sapo-bolinha (Odontophrynus americanus) 
encontrado na serrapilheira de floresta (22J 

0616791/7201748). 

b. Perereca-dos-olhos-vermelhos 
(Aplastodiscus perviridis) encontrada em 

poça em borda de floresta (22J 
0615520/7203461). 
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c. Pererequinha (Dendropsophus minutus) 
encontrada em poça em área aberta (22J 

0616545/7202711). 

d. Pererequinha (Dendropsophus sanborni) 
encontrada em poça em área aberta (22J 

0616545/7202711). 

  
e. Rã-carneiro (Hypsiboas albopunctatus) 
encontrada em poça em área aberta (22J 

0616545/7202711). 

f. Perereca (Hypsiboas sp. (gr. pulchellus) 
encontrada em rio no interior de floresta 

(22J 0616505/7202685). 

  
g. Rã-cachorro (Physalaemus cuvieri) 

encontrado em fenda de rocha em área 
aberta (22J 0615520/7203461). 

h. Rã-manteiga (Leptodactylus latrans) 
encontrada à beira do Rio Tibagi (22J 

0616505/7202685). 
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i. Cágado-preto (Acanthochelys spixii) encontrado no Rio Tibagi (22J 0616925/7203482). 

Figura 4.2.8.2.3.6a - Anfíbios e répteis registrados durante o inventário de campo. 

 
4.2.8.3 – Mastozoofauna 
 
4.2.8.3.1 – Introdução 
 
A diversidade de mamíferos no Brasil alcança números expressivos, constituindo-se uma 
das maiores do mundo e ressaltada pelo fato do grupo ser um dos mais complexos e 
diversificados, em virtude de ocupar uma vasta variedade de ambientes (Reis et al., 

2011). Por outro lado, alguns aspectos podem contribuir para a fragilidade de muitas 
espécies, fazendo com que se tornem mais vulneráveis, com populações em declínio ou 
extintas em determinadas regiões (Margarido & Braga, 2004). Mesmo tratando-se de um 
grupo bem difundido e estudado (Costa et al., 2005), ainda há uma lacuna considerável 
em inventários e listas regionais de táxons (Voss & Emmons 1996). 
 
Os mamíferos são representados por um total de 682 espécies, excluindo as exóticas 
(Reis et al., 2011), sendo que o estado do Paraná conta com 180 espécies registradas 
(Vidolin et al., 2009), das quais a ordem Chiroptera é a que apresenta maior robustez de 
dados coligidos para o estado (Miretzki, 2003). Neste panorama de elevada diversidade 
de táxons, 56 estão incluídas em alguma categoria de ameaça regional (Mikich & Bérnils, 
2004), o que torna preocupante a situação dos mamíferos no estado.  
 
4.2.8.3.2 – Métodos 
 
O estudo foi conduzido primariamente através da busca e elaboração de informações 
gerais das espécies de mamíferos potencialmente ocorrentes na área do estudo (MR). 

Após análise espacial e geográfica da área do estudo, produziu-se uma lista instrumental 
mediante consulta bibliográfica, considerando-se todas as espécies registradas nas áreas 
de influências direta e indireta (AID e AII), uma vez que os estudos encontrados dentro 
desta delimitação suprem as necessidades do levantamento bibliográfico regional.  
 
Para tanto, a consulta literária baseou-se em Medri et al., (2002) e Braga (2008), além 
dos planos de manejo da Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana (IAP, 2004a) 
e do Parque Estadual de Vila Velha (IAP, 2004b), sendo que alguns táxons também foram 
considerados após interpolações com fundamentação corológica baseada em Jaworski & 
Oliveira (2003) e Zanon (2004).  
 
A avaliação do status de conservação dos grupos fundamentou-se no âmbito estadual 
(Mikich & Bérnils, 2004) e nacional (MMA, 2003). E também foram consideradas 
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avaliações no âmbito internacional, conforme menções na base de dados em IUCN (2012) 
e nos anexos I e II da CITES (2012). 
 
Para os registros de campo, ocorreu uma excursão entre 8 e 12 de outubro de 2012, 
totalizando 40 horas de campo. Na ocasião foram obtidas informações em toda a Área 
Diretamente Afetada (ADA), bem como alguns pontos da Área de Influência Direta (AID), 
percorrendo-se campos, bordas de riachos, interior de matas e bordas de brejos e 
lagoas. Os métodos aplicados em campo foram os seguintes:  
 
Busca por evidências diretas e indiretas: percorrimento das principais vias de acesso na 
busca por evidências diretas (visualizações, vocalizações, carcaças e animais 
atropelados) e indiretas (pegadas, fezes, tocas, restos de forrageamento, sinais na 
vegetação e no solo). As pegadas e outros vestígios foram fotografados, medidos e 
identificados segundo Becker & Dalponte (1991) e Borges & Tomás (2004). Carcaças, 
dentes e crânios porventura localizados foram fotografados e coletados quando 
necessário, para posterior identificação com auxílio dos guias de campo. Durante os 
percursos, no caso de visualização de animais transeuntes, a identificação foi feita 

segundo Emmons & Feer (1997), Achaval et. al. (2004) e Reis et. al., (2006).  
 
Documentação com armadilhas fotográficas: obtenção de registros fotográficos, para 
os quais foram instaladas dez armadilhas fotográficas da marca Bushnell (modelo Trophy 
Cam) nas diferentes formações vegetacionais presentes no local, em pontos 
estratégicos, alocadas em trilhas ou onde se avaliou potencialmente mais eficientes para 
registros da fauna (Tabela 4.2.8.3.2a). Ao longo do período de amostragem os 
equipamentos foram instalados no primeiro dia de amostragem, desta forma 
permanecendo ativos durante toda a rotina de campo, totalizando aproximadamente 960 
armadilhas-horas.  
 
Entrevistas: diálogo informal e fortuito com moradores da região ao longo de toda a 
conduta do estudo. Tomou-se grande cuidado durante as entrevistas para evitar a 
tendência de caracterizar falsos táxons ou até mesmo induzir uma opinião secundária ou 
fictícia ao entrevistado. Todas as informações obtidas foram contabilizadas e tabuladas, 
fundamentando-se por Kunz (1988), Voss & Emmons (1996) e Pardini et al. (2003). 
 

Tabela 4.2.8.3.2a - Coordenadas geográficas (UTM WGS 89) das estações de instalação das armadilhas 
fotográficas. 

ESTAÇÃO TIPOLOGIA FLORESTAL COORDENADAS (UTM) 

1 Borda de Floresta 615188 7203469 

2 Riacho em interior de Floresta 615422 7203776 

3 Riacho em interior de Floresta 615487 7203714 

4 Borda de lago permanente 615520 7203461 

5 Riacho em campo sujo 616925 7203482 

6 Riacho em campo sujo 616807 7203181 

7 Riacho em campo sujo 616607 7202857 

8 Interior de floresta 616947 7201999 

9 Interior de floresta 616879 7201837 

10 Campo sujo 617231 7201869 
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4.2.8.3.3 – Caracterização da Mastozoofauna 
 
4.2.8.3.3.1 – Riqueza de Espécies 
 
Sugere-se para as áreas de influências direta (AID) e indireta (AII) a ocorrência de 72 
espécies, distribuídas em 24 famílias e dez ordens de mamíferos (Anexo 4.2.8-I). 
 
A riqueza hipotética mais expressiva foi relativa à ordem Chiroptera e Rodentia, as quais 
estão representadas por 20 espécies de três famílias e por 16 espécies de sete famílias, 
respectivamente. Esse número reflete a grande diversidade e plasticidade desta última 
ordem, contemplando táxons com uma ampla variação de peso corpóreo, e que são 
conhecidas dentre as quatro ordens mais diversificadas e com expectativas de aumento 
em números de espécies para o país (Reis et al., 2011). Em seguida, temos a ordem 
Carnivora que contou com 11 espécies distribuídas em quatro famílias para a área de 
estudo. É uma ordem bastante ampla e diversa, de dieta carnívora, com importante 
função ecológica de regular populações de presas (Braga, 2008; Reis et al., 2011).  
 

A ordem Artiodactyla contou com seis espécies pertencentes a duas famílias. A família 
Tayassuidae é constituída por três espécies dentre as ocorrentes no estudo. O cateto 
(Pecari tajacu) e o queixada (Tayassu pecari) possuem grande distribuição, ocorrendo 
em todos os biomas brasileiros. A família Cervidae é constituída por oito espécies.Para o 
estudo foram consideradas quatro espécies. Dentre elas, encontra-se o veado-campeiro 
(Ozotoceros bezoarticus), que habita campos, cerrado e ambiente aberto (Tiepolo & 
Tomas, 2011). Seguida pela ordem Didelphimorphia, é representada por cinco espécies 
(das 55 espécies brasileiras), todas incluídas em uma única família: Didelphidae (Reis et 
al., 2011; Cáceres & Monteiro-Filho, 2006), que abriga as duas formas de gambás 
consideradas de médio porte segundo Cherem (2005). Dentre as duas, Didelphis aurita é 
muito comum em sua área de distribuição e demonstra grande eficiência adaptativa, 
vivendo até em grandes centros urbanos (Rossi & Bianconi, 2011). 
 
A representação da fauna hipotética aqui listada de acordo com dados bibliográficos 
disponíveis, mostra-se bastante diversificada, com maior representatividade para os 
grupos de pequeno porte. Essa condição reflete uma certa carência de estudos com 
determinados grupos, ou até mesmo um número pouco expressivo de publicações sobre o 

tema analisado. Assim, estes números podem flutuar na real composição da fauna in 
loco, em especial para os pequenos mamíferos. 
 
4.2.8.3.3.2 – Aspectos de Conservação 
 
No Brasil há 69 espécies de mamíferos alocados em algum grau de ameaça (MMA, 2003), 
sendo que 60% desses táxons ocorrem na Mata Atlântica (Grelle et al., 2006). 
Considerando particularmente a lista no âmbito do estado do Paraná, constam 56 
espécies, 32 sob algum grau de ameaça e outras 24 espécies com dados insuficientes 
(Margarido & Braga, 2004). Para a área de estudo foram contabilizadas, através da 
bibliografia, 31 espécies sob algum grau de ameaça (Anexo 4.2.8-I). As espécies de 
mamíferos vêm sucessivamente perdendo espaço e sofrendo drasticamente com a 
redução de ambientes florestais e avanço da sociedade (Costa et al., 2005). Neste 
contexto, essas mudanças vão afetando de maneira negativa muitas espécies mais 
sensíveis, que muitas vezes diminuem as populações ou até mesmo desaparecem. Mas 
também há aquelas que se adaptam e permanecem no ambiente modificado, sendo 
estas a minoria dos casos. O tamanho da população também é um dos principais 
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determinantes de risco de extinção. Assim, acredita-se que os tamanhos mínimos de 
populações viáveis seria altamente específico, dependendo das características da 
história ambiental e de vida da espécie (Reed et al., 2003). 
 
Os cervídeos encontram-se distribuídos por todo território nacional e formam um grupo 
que sofre forte pressão de caça e também a perda de florestas, o que tem causado 
acentuado declínio em diversas populações. Neste mesmo panorama estão os porcos-do-
mato que, na região Sul, encontram-se em situação preocupante (Mikich & Bérnils, 
2004), incluindo menções de grande ameaça na região neotropical deste grupo (Oliver, 
1990).   
 
As espécies da ordem Carnivora estão entre as espécies mais vulneráveis e sensíveis em 
paisagens fragmentadas, devido à sua densidade naturalmente baixa e por suas 
necessidades particulares de deslocamentos de grande amplitude, possuindo áreas de 
vida extensas (Tabarelli & Gascon, 2005). Desta forma esses mamíferos são diretamente 
influenciados pela ação da fragmentação de ambientes, caça ilegal e contato com 
animais domésticos, sendo este último importante no contexto de predação de animais 

silvestres (Campos, 2004).   
 
Representantes da ordem Pilosa também merecem menção, visto que apresentam 
padrões morfológicos e notáveis especializações ecológicas bastante particulares como, 
por exemplo, o hábito semi-fossorial, sendo predominantemente noturnos, assim como 
pelo fato de serem importantes na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas onde 
ocorrem (Eisenberg & Thorington, 1973). 
 
A perda de sistemas florestais tem efeitos negativos de várias formas sobre a 
biodiversidade. Além de afetar diretamente a riqueza de táxons podem afetar também a 
abundância e distribuição de uma dada espécie em um local. A fragmentação de 
ambientes naturais é de longe a ação mais citada como fonte de extinções de mamíferos 
silvestres tendo como conseqüências irreversíveis a diversidade biológica hoje conhecida 
(Hanski et al., 1996; D’Eon et al., 2002; Tabarelli & Gascon, 2005).  
 
Os resultados deste estudo permitiram uma avaliação superficial, embora satisfatória, 
da comunidade de mamíferos ocorrentes na região, sobre a qual foi possível a 

observação de algumas interferências que acarretam em consequências negativas para 
os mamíferos do local. Dentre elas podemos citar a caça, que é muito presente na região 
do estudo bem como no Brasil. Muitas espécies possuem suas áreas de vida diminuídas 
pela expansão dos centros urbanos, assim refugiam-se em áreas rurais que ainda é 
possível encontrar fragmentos de floresta, onde podem se abrigar e, consequentemente 
alimentam-se nas proximidades, que muitas vezes sua fonte de alimento são plantações 
e criações de animais. Por este motivo, são vistos como causadores de danos e são 
perseguidos e mortos. Além de ainda ser praticada a caça tanto para esporte como para 
venda de carne e peles como iguarias. Os animais domésticos que frequentam a área de 
estudo, como cães e possivelmente gatos, tornam-se potenciais predadores da fauna 
silvestre, principalmente de pequenos mamíferos, assim colocando em risco as 
populações que ainda residem na área.   
 
Historicamente, a fauna de mamíferos está sendo profundamente influenciada por ações 
antrópicas, principalmente aquela residente próximo a locais periurbanos. Com a 
proximidade da população humana tornam-se mais fortes os efeitos negativos, 
destacando-se aqui a descaracterização de hábitat como um fator particular e 
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determinante nesta ação. Tais condições colaboram para a diminuição na riqueza de 
espécies e do efetivo populacional, destacando-se o declínio de alguns táxons que são 
exigentes quanto à área de vida. 
 
A área de estudo encontra-se próxima a unidades de conservação importantes no 
contexto regional, como a Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, 
englobando treze municípios, sendo que Ponta Grossa possui mais de 20% e Palmeira 
pouco mais de 7% da área incorporada pela unidade, e o Parque Estadual de Vila Velha, 
sitiado inteiramente no município de Ponta Grossa. Devido à ligeira proximidade, muitas 
das espécies confirmadas nestas unidades de conservação podem ter ocorrência na área 
do empreendimento. Assim, faz-se menção a alguns exemplares, compilados nos 
respectivos planos de manejo. 
 
A APA da Escarpa Devoniana conta com o registro de 92 espécies de mamíferos que 
corresponde a 63% das espécies registradas para o Estado (IAP, 2004a). Neste contexto, 
tem-se registros de espécies como tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e 
veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus), que encontram-se com suas populações em 

decréscimo e que possuem chances mínimas de sobrevivência na região se ações 
conservacionistas não forem priorizadas. Em menor escala, o mesmo se aplica às outras 
espécies de cervídeos que também ocorrem na APA em questão, como o veado-mateiro 
(Mazama americana), o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) e o veado-bororó 
(Mazama nana). Há registros de porcos-do-mato, tanto o queixada (Tayassu pecari) 
quanto do cateto (Pecari tajacu), espécies gregárias, dependentes de grandes extensões 
de floresta e com relativo suporte para sua sobrevivência. Para estas, as florestas de 
galeria e aquelas situadas na borda da escarpa da APA são fundamentais para a 
manutenção populacional, por tratarem-se de áreas contínuas importantes para a 
dispersão.  
 
Uma espécie de mamífero típica desta região é o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), 
cujo maior número de registros para o Estado refere-se aos Campos Gerais. O graxaim-
do-campo (Lycalopex gymnocercus) e o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), 
respectivamente, também ocorrem na região, bem como há registros recuados da onça-
pintada (Panthera onca) e contemporâneos do puma (Puma concolor), jaguatirica 
(Leopardus pardalis), gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), gato-maracajá 

(Leopardus wiedii) e o gato-mourisco (Puma yagouaroundi). 
 
O Parque Estadual Vila Velha (PEVV) conta com o registro de 61 espécies de mamíferos, 
incluindo a menção de duas espécies exóticas (IAP, 2004b).  Espécies raras, como o 
veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 
tridactyla) e lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) são ali preferencialmente ocupantes de 
ambientes abertos. De acordo com o observado por Braga (2008), o tatu-de-rabo-mole 
(Cabassous tatouay) foi bastante comum no PEVV na década de 80 e possivelmente em 
toda a região dos Campos Gerais. Já o tatu-mulita (Dasypus septemcinctus) e o tatu-
peludo (Euphractus sexcinctus) são pouco conhecidos em sua distribuição atual, em 
contraste como o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), registrado com frequência na 
região. Representantes da ordem Pilosa são o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 
tridactyla) e tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), sendo que, ainda segundo a 
mesma autora, a primeira é típica de áreas abertas e naturalmente rara em sua 
distribuição natural; o segundo é mais comumente encontrado, com alguma frequência, 
nos municípios da região. Em áreas florestadas foram registrados gato-do-mato 
(Leopardus sp), veado-catingueiro (Mazama gouazoupira) e bugio-ruivo (Alouatta fusca). 
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Quanto à ocorrência de morcegos, o estudo de Jaworski & Oliveira (2003) relata a 
ocorrência de oito espécies de morcegos para o PEVV, sendo Sturnira lilium e Myotis 
nigricans as mais representativas.   
 
Levando-se em conta o que foi observado, estes dois estudos conduzidos nas UCs em 
questão ilustram uma parcela singular da composição da fauna de mamíferos para a 
região, bem como diversos detalhes de interesse em propostas de manejo e conservação 
das espécies que ali se fazem presentes. 
 
4.2.8.3.3.3 – Espécies Invasoras e Exóticas 
 
A distribuição natural das espécies nos ecossistemas é influenciada por diversos fatores, 
sendo que algumas barreiras físicas operam como filtro para a sua dispersão. Os antigos 
processos de colonização e migração humana e a recente globalização são responsáveis 
pela introdução de espécies em regiões fora de sua distribuição original. Estas espécies 
fora de seu limite original podem ser chamadas de espécies exóticas, as quais são 
caracterizadas por se distribuírem fora de seu limite natural conhecido de forma 

intencional ou acidental (Espindola & Julio, 2007). 
 
Ecossistemas naturais têm sofrido com todos os tipos de transtornos causados por 
espécies exóticas, incluindo cães, gatos, cavalos, porcos e muitos outros vertebrados 
(Galetti & Sazima, 2006). A presença da fauna exótica nas áreas de florestas nativas 
apresenta uma potencial ameaça para a fauna silvestre, tais como aumento da pressão 
de predação, competição, alterações na dinâmica e composição de patógenos e mesmo 
a troca de genes através da hibridização (Mckinney & Lockwood, 1999; Brito & 
Patrocinio, 2006; Rocha & Dalponte, 2006). A proximidade de habitações e atividades 
humanas torna mais comum a presença de mamíferos exóticos, seja como animais de 
estimação, seja pela atração a fontes de alimento. 
 
Na área de abrangência do estudo foram confirmadas a presença de Canis familiaris, Sus 
scrofa e Lepus europeaus, vivendo em estado livre asselvajado e, portanto, não 
confinadas às residências humanas. A espécie exótica javali, que esteve presente em 
relatos de populares, foi introduzida no município de Palmeira em 1960 com finalidade 
de criação confinada, mas não teve controle adequado e alguns indivíduos fugiram, 

formando populações asselvajadas. Com isso, foi se disseminando e causa problemas não 
apenas no município de Palmeira como também em Ponta Grossa e Campo Largo (Brito & 
Patrocínio, 2006).  
 
Há também ocorrência confirmada, por meio de vestígios, de lebre européia, a qual é 
uma espécie introduzida na América do Sul e com extraordinária capacidade adaptativa 
(Reis et al., 2011; Peracchi et al., 2002). A ocorrência desta espécie parece disputar 
espaço e recurso com populações de tapiti (Sylvilagus brasiliensis), que se encontra em 
uma categoria de ameaça para o estado (Braga, 2008; Margarido & Braga, 2004). Através 
de um número considerável de registros, foi evidenciada a presença do cachorro 
doméstico (Canis familiaris) em todas as áreas visitadas. Galetti & Sazima (2006) em seu 
estudo aborda o impacto significativo que os cães ferais exercem sobre os vertebrados 
em fragmentos florestais e podem até provocar a extinção de algumas espécies 
localmente. 
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4.2.8.3.3.4 – Espécies Cinegéticas 
 
Os mamíferos, em especial os carnívoros e mais especificamente os felinos, possuem sua 
abundância afetada por praticamente todas as formas de ameaça, como a caça furtiva 
para troféu, caça predatória para o comércio de peles, comércio de animais vivos e 
principalmente, eliminação de indivíduos que estejam causando prejuízo econômico a 
proprietários rurais, e destruição e fragmentação de hábitats (Santos,2002; Negrão & 
Valladares-Pádua, 2006). 
 
Espécies de grande porte, que possuem baixas taxas reprodutivas e maior longevidade, 
são mais vulneráveis do que as espécies de vida curta e com maior capacidade 
reprodutiva (Bodmer et al., 1997). Assim, tais espécies, como as antas e os porcos-do-
mato, são considerados mais vulneráveis à pressão de caça do que as demais. No Paraná 
as espécies mais procuradas para comércio de peles e couro de animais silvestres são 
Leopardus spp., Puma yaguaroundi, Tayassu pecari, Pecari tajacu, Mazama spp. e 
Chironectes minimus, as quais são de grande relevância conservacionista para o Estado 
(Rocha-Mendes et al., 2005).  

 
Na área de estudo foram confirmadas tanto por vestígio quanto por relato de terceiros, 
espécies que possuem interesse cinegético, tais como Dasypus sp, Puma concolor, 
Leopardus sp., Eira barbara, Mazama sp., Hydrochoerus hydrochaeris, Cuniculus paca e 
Dasyprocta azarae.  Muitas destas espécies são alvos de caça tanto para consumo 
alimentar, assim como para obtenção de peles como troféu de caçadores, além de se 
tornarem alvos frequentes por serem sabidamente causadores de danos a criações e 
lavouras.  
 
A grande maioria dos casos de predação por carnívoros silvestres sobre criações de 
animais domésticos reflete algum tipo de desequilíbrio no ecossistema local. 
Geralmente, esses animais evitam o contato próximo com habitações humanas e suas 
criações se o ambiente em que vivem fornece condições de sobrevivência, tais como 
tamanho significativo da área, recursos alimentares e pouca ou nenhuma influência 
antrópica (Azevedo & Conforti, 2002). 
 
4.2.8.3.3.5 – Mastozoofauna da ADA 

 
Vinte espécies de mamíferos foram registradas, correspondendo a 30,3% daquelas de 
possível ocorrência para a região do estudo, notadamente nas AID e AII (Anexo 4.2.8-I). 
Dentre estes registros somam-se também as menções contabilizadas por meio de 
entrevistas.  
 
Foram também encontradas pegadas de integrantes dos gêneros Dasypus, Leopardus e 
Mazama, as quais não puderam ser plenamente identificadas, em virtude da limitação 
de detalhes disponíveis nos registros e por sua própria natureza de grande similaridade 
entre os táxons. Além disso, encontrou-se duas carcaças, sendo uma de gambá 
(Didelphis sp.) e uma de mão-pelada (Procyon cancrivorus) na área do estudo (ADA).  
 
Os registros por meio do encontro de fezes foram contabilizados e fotografados, e 
totalizaram quatro amostras. Uma delas julgou-se tratar de lobo guará (Chrysocyon 
brachyurus) devido à presença de grande número de sementes de Syagrus 
romanzoffiana, outra característica pertinente da amostra, bem como pelas suas 
dimensões condizentes com o padrão conhecido para a espécie. As outras três amostras 
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configuraram-se tratar de pequenos felinos, devido ao grande número de pelos e pela 
própria característica e formato permitindo a observação, à vista desarmada, de 
pequenos ossos e dentes de pequenos roedores. Grande parte das espécies pôde ser 
reconhecida por seus vestígios (pegadas, arranhões, tocas entre outros) incluindo suas 
fezes, muitas vezes inconfundíveis e que se trata de provas importantes para a 
detecção.  
 
A confirmação do registro de lontra (Lontra longicaudis) enfatiza a importância inata da 
região para a espécie e para o estado do Paraná, assim como o lobo-guará (Chrysocyon 
brachyurus). Vale também ressaltar a menção de populares à ocorrência de onça parda 
(Puma concolor) na área, uma vez que se trata de espécie de grande porte.  
 
Para um melhor entendimento dos resultados nos diferentes métodos aplicados 
diretamente em campo, cada um desses será analisado sequencialmente. Através do 
método de busca por evidências diretas e indiretas, contemplou-se 13 registros, dos 
quais oito foram identificados em nível de espécie, com cinco casos mantidos em nível 
de gênero (Didelphis, Dasypus, Leopardus, Mazama e Cavia). Destes registros, apenas 

duas espécies (Galictis cuja e Nectomys squamipes) foram registradas exclusivamente 
por este método (Anexo 4.2.8-I). 
 
As espécies de ocorrência confirmada e consideradas generalistas foram os membros do 
gênero Dasypus, além de Cerdocyon thous, Galictis cuja e Procyon cancrivorus. Esses 
animais ocupam diversos tipos de ambientes, possuem dieta bem diversificada e podem 
se adaptar razoavelmente às condições observadas em ambientes antropizados. Por sua 
vez, as espécies que formam os gêneros Mazama e Leopardus possuem naturalmente 
hábitos mais especialistas, sendo considerados folívoros/herbívoros e carnívoros, 
respectivamente. Essas espécies possuem naturalmente mais exigência quanto à 
seletividade de alimento e ocupação de ambientes.  
   
O método de armadilhas fotográficas registrou 96 flagrantes, porém, no período de 
amostragem, não houve registro efetivo de mamíferos silvestres, apenas flagrantes de 
duas espécies de aves (Turdus rufiventris e Caracara plancus).  Cabe lembrar que os 
equipamentos utilizados são dotados de leds, diodos emissores de luz, que são ativados 
na escuridão total no momento em que o animal se aproxima, possibilitando, dessa 

forma, a captura de uma imagem em preto e branco. Com isso, possuem um tempo mais 
pronunciado para exposição e captura da ação do que equipamentos que utilizam o flash 
convencional, podendo, em alguns casos, enquadrar inadequadamente o indivíduo que 
se movimenta mais bruscamente pelo ambiente. Outro fator preponderante é o seu 
tempo de exposição, visto que quanto maior a duração dos equipamentos em 
funcionamento, maiores são as chances de registros. 
 
Por fim, o método de entrevistas contabilizou 24 registros, dos quais 19 foram passíveis 
de identificação até o nível de espécie e o restante permaneceu em condição provisória.   
Vale ressaltar que apenas duas espécies não foram registradas através de entrevistas, o 
furão (Galictis cuja) e o rato-da-água (Nectomys squamipes) mas, Tamandua 
tetradactyla, Sapajus nigritus, Alouatta guariba, Puma concolor, Eira Barbara, Sus 
scrofa, Guerlinguetus imgrami, Cavia sp., Hydrochoerus hydrochaeris, Cuniculus paca, 
Dasyprocta azarae e Sphigurus villosus, as quais foram registradas somente por este 
método. 
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4.2.8.4 – Ictiofauna 
 
4.2.8.4.1 – Introdução 
 
A bacia hidrográfica do Rio Tibagi, que inclui a drenagem da área de estudo, pertence 
ao chamado sistema Alto Rio Paraná (Agostinho & Júlio Jr, 1999), que inclui os rios da 
bacia do Paraná a montande de Sete Quedas (atualmente inundada pelo Reservatório de 
Itaipu), abrangendo outros grandes tributários, como os rios Grande, Paranaíba, Tietê, 
Paranapanema, Piquiri e Ivinhema. Esse sistema abrange uma área de aproximadamente 
900.000 km2, incluindo o norte do estado do Paraná, o sul de Mato Grosso do Sul, o 
estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais, o sul de Goiás e uma área do Paraguai 
oriental (Castro et al., 2003). A ictiofauna do Alto Rio Paraná é representada por 310 
espécies de peixes de 38 famílias (Langeani et al., 2007), comunidade que pode ser 
dividida basicamente em formas residentes, que desenvolvem todo o ciclo de vida na 
área, e migradoras, que utilizam a calha do rio para realizar migrações reprodutivas e a 
planície de inundação para a reprodução e/ou desenvolvimento inicial (Agostinho et al., 
1997). 

 
A ictiofauna da bacia do Rio Tibagi começou a ser estudada recentemente (Bennemann 
et al., 1995; Bennemann et al., 2000) e, segundo Shibatta & Orsi (1996), possui mais de 
100 espécies de peixes, cuja representação das diferentes ordens reflete a situação 
descrita para os rios neotropicais por Lowe-McConnell (1987). 
 
O total de táxons registrados para essa bacia representa 7% da ictiofauna de toda a bacia 
do Rio Paraná (cerca de 600 espécies, segundo Bonetto, 1986) e 14% se considerado 
apenas o trecho do Alto Paraná (310 espécies de peixes, segundo Langeani et al., 2007). 
A ictiofauna da bacia do Rio Tibagi apresenta o padrão generalizado da ictiofauna desse 
sistema, e a distribuição longitudinal dessa ictiofauna ao longo do curso do rio 
provavelmente não é uniforme em função de inúmeras barreiras naturais.  
 
4.2.8.4.2 – Métodos 
 
A ictiofauna foi levantada com base na avaliação dos ambientes aquáticos da área 
estudada e por meio da consulta de informações bibliográficas associadas à análise de 

material coletado anteriormente na região. Para o levantamento de espécies 
potencialmente ocorrentes foram consideradas as seguintes fontes:  
 

 Base de dados do Sistema de Bibliotecas da UFPR. 

 Base de dados do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (www.usp.br/sibi). 

 Base de dados do Portal de Serviços e Conteúdo Digital da CRUESP-Unibibliweb - 

USP, UNESP e UNICAMP (bibliotecas-cruesp.usp.br/unibibliweb/ cruesp_ebooks.html). 

 Portal da informação – UFSCar. (www.ufscar.br). 

 Base de dados Scielo – Fapesp (www.scielo.org). 

 Sistema de Informação do Programa Biota – Fapesp (www.biota.org.br). 
 
Além destas informações, coleções científicas de cinco instituições sediadas em quatro 
estados brasileiros e que apresentam material coligido na região em estudo também 
foram consultadas: 
 

http://www.usp.br/sibi
http://www.ufscar.br/
http://www.scielo.org/
http://www.biota.org.br/
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 Paraná: MHNCI - Museu de História Natural Capão da Imbuia (Prefeitura Municipal 
de Curitiba) (via on-line Specieslink), NUP - NUPELIA / Núcleo de Pesquisas em 
Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Universidade Estadual de Maringá) (via on-line 
www.nupelia.uem.br/colecao). 

 Rio de Janeiro: MNRJ - Museu Nacional do Rio de Janeiro (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro) (via on-line NEODAT). 

 São Paulo: MZUSP - Museu de Zoologia (Universidade de São Paulo) (via on-line 
NEODAT). 

 Rio Grande do Sul: MCP – Museu de Ciências e Tecnologia (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul) (via on-line NEODAT). 
 
Como as informações disponíveis sobre a ictiofauna da região apresentam abrangência 

espacial e temporal satisfatórias para caracterização dos grupos, as amostragens para a 
elaboração do diagnóstico foram realizadas de forma complementar e integrada ao 
esforço amostral de outras equipes (Tabela 4.2.8.4.2a, Figura 4.2.8.4.2a).  
 

Tabela 4.2.8.4.2a - Descrição da localização dos pontos de amostragem da ictiofauna na área de 
influência do empreendimento. 

Pontos Descrição 
Coordenadas (UTM) 

Longitude Latitude 

Ponto 1 
Riacho afluente do Rio Tibagi, no trecho localizado nas 
margens da BR 376, substrato de areia e cascalhos 
pequenos, matacões e folhiços. 

0615401 7197278 

Ponto 2 
Riacho afluente do Rio Tibagi, no trecho localizado entre a 
“Ponte de Pedra” e a BR 376, substrato de areia e 
cascalhos pequenos, matacões e folhiços. 

0615531 7201599 

Ponto 3 
Riacho afluente do Rio Tibagi, no trecho denominado de 
“Ponte de Pedra” e a BR 376, substrato de areia e 
“lajeado”. 

0616529 7202721 

Ponto 4 

Nascente marginal ao riacho afluente do Rio Tibagi, no 
trecho localizado entre a “Ponte de Pedra” e a BR 376, 
área florestada, substrato de areia, pequenos cascalhos e 
folhiços. 

0616164 7202266 

 

  
Ponto 1 Ponto 2 

http://www.nupelia.uem.br/colecao
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Ponto 3 Ponto 4 

Figura 4.2.8.4.2a - Pontos amostrais avaliados durante a fase de campo realizada em outubro de 2012 na 
área do empreendimento. 

 
O reconhecimento das espécies foi realizado por meio de capturas, durante as quais os 
exemplares foram identificados, quantificados e imediatamente devolvidos ao ambiente. 
Para tanto foram aplicadas técnicas de captura com uso dos seguintes instrumentos: 
 
Peneiras (malha 5 mm) (esforço sistematizado em 15 min/ponto amostral) (Figura 
4.2.8.4.2b); 
 
Tarrafas (malha 25 mm) (esforço sistematizado em 10 arremessos); 
Puçás (malha 5 mm) (esforço sistematizado em 15 min/ponto amostral). 
 

  
Figura 4.2.8.4.2b - Utilização de peneira para registro da ictiofauna durante a fase de campo realizada 

em outubro de 2012 na área do empreendimento. Os peixes foram identificados, quantificados 
visualmente e devolvidos ao ambiente onde foram capturados. 

 
A lista instrumental de espécies de ocorrência potencial (fundamentada pela literatura e 
acervos museológicos) e confirmada (observação in situ) segue a nomenclatura científica 
e referência tradicional dos grupos aquáticos (Buckup et al., 2007), sendo que no 

diagnóstico apresentado, e quando possível, foram destacadas as informações sobre 
espécies endêmicas da Ecorregião Aquática Alto Paraná, aquelas de valor ecológico e 
econômico, as espécies raras e ameaçadas de extinção, e aquelas protegidas por 
legislação específica. 
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4.2.8.4.3 – Caracterização da Ictiofauna 
 
4.2.8.4.3.1 – Riqueza de Espécies 
 
Informações levantadas para o trecho superior do Rio Tibagi (Alto Tibagi) apontam para 
a ocorrência de pelo menos 52 espécies de peixes, distribuídas em 6 ordens e 19 famílias 
(Tabela 4.2.8.4.3.1b), sendo Characidae (8 espécies), Loricariidae (8) e Anostomidae 
(8) as mais representativas (Anexo 4.2.8-I, Figura 4.2.8.4.3.1a). 
 
O total de táxons registrados representa 8,6% da ictiofauna de toda a bacia do Rio 
Paraná (cerca de 600 espécies, segundo Bonetto, 1986) e 16,8% se for considerado 
apenas o trecho do Alto Paraná (310 espécies de peixes, segundo Langeani et al., 2007). 
A ictiofauna registrada apresenta o padrão generalizado da ictiofauna desse sistema e 
sua distribuição ao longo do curso do Rio Tibagi e tributários provavelmente não é 
uniforme, sendo que algumas espécies são encontradas principalmente em riachos e 
pequenos afluentes, enquanto outras ocorrem no curso médio e baixo do rio. 
 

A participação das diferentes ordens reflete a situação descrita para os rios Neotropicais 
por Lowe-McConnell (1987), sendo que a maioria dos peixes pertence às ordens 
Characiformes e Siluriformes (Figura 4.2.8.4.3.1b). 
 

De uma maneira geral, a ictiofauna levantada para toda região apresenta formas 
migradoras, que são aquelas espécies que usam a calha dos rios de médio e grande porte 
para deslocamentos reprodutivos, alimentares e/ou de crescimento; formas de 
ocorrência generalizada, que são espécies normalmente de médio (entre 20 e 40cm) e 
grande (>40 cm) porte, que ocorrem em diversos tipos de ambientes aquáticos; formas 
introduzidas, que são aquelas espécies que ocorrem nos ambientes aquáticos por causa 
da introdução acidental (aquicultura) ou intencional (“peixamento” de represas); e 
formas de sistemas fluviais pequenos, com ictiocenoses normalmente formadas por 
espécies de pequeno porte que ocorrem em riachos. 
 

 
Figura 4.2.8.4.3.1a - Famílias e respectivo número de espécies de peixes levantadas para o Alto Tibagi. 
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Figura 4.2.8.4.3.1b - Comparação do número de espécies entre as principais ordens de peixes registradas 

para a ecorregião aquática Alto Paraná e a bacia do Alto Tibagi. 
 

Tabela 4.2.8.4.3.1b - Famílias e número de espécies registradas nas bacias hidrográficas na área de 
abrangência do estudo, organizadas de acordo com seus respectivos táxons. 

ORDENS FAMÍLIAS (NÚMERO DE ESPÉCIES REGISTRADAS) 

Characiformes Characidae (8), Acestrorhynchidae (1), Anostomidae (8), Parodontidae 
(3), Curimatidae (2), Prochilodontidae (1), Erythrinidae (1), Crenuchidae 
(1) 

Siluriformes Pimelodidae (2), Heptapteridae (4), Loricariidae (8), Callichthyidae (2), 
Pseudopimelodidae (1), Trichomycteridae (2) 

Cyprinodontiformes Poeciliidae (1) 

Perciformes Cichlidae (4) 

Gymnotiformes Gymnotidae (1), Sternopygidae (1) 

Synbranchiformes Synbranchidae (1) 

 
4.2.8.4.3.2 – Ictiofauna da ADA 
 
O riacho avaliado na área do empreendimento apresenta aspecto sinuoso, com pouca 
profundidade e uma correnteza moderada. O substrato é formado principalmente por 
lajeados, entremeados por áreas de deposição de sedimentos como cascalhos e areia e 
providos de uma grande variedade de resíduos vegetais, embora ainda preserve o 
caráter oligotrófico.  

 
De acordo com as informações colhidas in loco, foi possível assinalar a presença de pelo 
menos sete espécies de peixes, distribuídas em quatro ordens e cinco famílias, sendo 
Loricariidae (2 espécies) e Trichomycteridae (2 espécies) as mais representativas 
(Tabela 4.2.8.4.3.2a). O esforço amostral despendido foi suficiente para registrar a 
maioria das espécies passíveis de serem capturadas com os métodos utilizados. 
 
 
 

Alto Paraná

Rio Tibagi
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Tabela 4.2.8.4.3.2a - Lista de espécies de peixes registradas mediante o levantamento de campo. 

Nome científico Nome vulgar Endêmicas Guilda 

CHARACIFORMES    

CHARACIDAE    

Astyanax aff. paranae lambari  Is 

SILURIFORMES    

LORICARIIDAE    

Hypostomus sp. cascudo X D 

Hisonotus sp. cascudinho X D 

TRICHOMYCTERIDAE    

Trichomycterus cf. davisi candiru X Is 

Trichomycterus sp.  candiru X Is 

CYPRINODONTIFORMES    

POECILIIDAE    

Phalloceros harpagos barrigudinho  H 

PERCIFORMES     

CICHLIDAE    

Geophagus brasiliensis acará  D 

 
Dentre as espécies mais abundantes (Tabela 4.2.8.4.3.2b) registradas destacam-se o 
lambari Astyanax aff. paranae (Figura 4.2.8.4.3.2a) e o barrigudinho Phalloceros 
harpagos (Figura 4.2.8.4.3.2b). Os representantes da família Trichomycteridae (Figuras 
4.2.8.4.3.2c e 4.2.8.4.3.2d) não são raros nos ambientes amostrados, porém a 
abundância verificada foi menor. A mesma consideração pode ser estendida ao cascudo 

Hypostomus sp. (Figura 4.2.8.4.3.2e) e ao acará Geophagus brasiliensis (Figura 
4.2.8.4.3.2f), cujas populações parecem ser naturalmente pouco abundantes no riacho. 
Um único exemplar do cascudinho Hisonotus sp. (Figura 4.2.8.4.3.2g) foi registrado na 
área estudada (Figura 4.2.8.4.3.2h).  
 
A abundância de caracídeos nectônicos de pequeno porte (A. aff. paranae) indica que 
esses organismos são aparentemente mais especializados na ocupação desse tipo de 
ambiente, seja pelo corpo fusiforme (hidrodinâmico) ou pelo comportamento de 
forrageamento em diversos estratos da coluna d’água (oportunismo alimentar). Com 
relação ao barrigudinho P. harpagos, essa espécie é capaz de sobreviver tanto em 
ambientes com mata ciliar quanto em ambientes desflorestados (Castro & Casatti 1997), 
onde se alimenta de itens autóctones e alóctones (Casatti, 2006), demonstrando 
também grande oportunismo alimentar. Essas características refletem na abundância 
dessas espécies, que demonstram boa capacidade em dominar ambientes lóticos de 
pequeno porte. 
 

Tabela 4.2.8.4.3.2b - Abundância relativa das espécies de peixes registradas durante a fase de campo 
realizada em outubro de 2012 na área do empreendimento. 

Táxon Abundância relativa 

Astyanax aff. paranae Alta 

Hypostomus sp. Baixa 

Hisonotus sp. Rara 

Trichomycterus cf. davisi Média 

Trichomycterus sp. Média 

Phalloceros harpagos Alta 

Geophagus brasiliensis Baixa 
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Figura 4.2.8.4.3.2a - Astyanax aff. paranae – 91 mm de comprimento total (foto realizada com material 

de acervo científico – MHNCI). 

 

 
Figura 4.2.8.4.3.2b - Phalloceros harpagos – 21 mm de comprimento total (foto realizada com material 

de acervo científico – MHNCI). 

 

 
Figura 4.2.8.4.3.2c - Trichomycterus cf. davisi – 32 mm de comprimento total (foto realizada com 

material de acervo científico – MHNCI). 
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Figura 4.2.8.4.3.2d - Trichomycterus sp. – 41 mm de comprimento total (foto realizada com material de 

acervo científico – MHNCI). 

 

 
Figura 4.2.8.4.3.2e - Hypostomus sp. – 61 mm de comprimento total (foto realizada com material de 

acervo científico – MHNCI). 

 

 
Figura 4.2.8.4.3.2f - Geophagus brasiliensis – 65 mm de comprimento total (foto realizada com material 

de acervo científico – MHNCI). 
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Figura 4.2.8.4.3.2g - Hisonotus sp. – 61 mm de comprimento total (foto realizada com material de acervo 

científico – MHNCI). 

 
Com base nas espécies verificadas, a ictiofauna local apresenta um considerável domínio 
de representantes torrentícolas (formas reofílicas), como os lambaris e os candirus, 
espécies adaptadas à vida em cabeceiras de cursos de água. Além disso, esses peixes são 
de pequeno porte e apresentam limitado potencial de dispersão. Outra característica 
importante dessa ictiofauna é a sua dependência, direta ou indireta, de recursos 

importados da vegetação marginal, tais como frutos, sementes, folhas e animais 
terrestres (principalmente insetos) que caem na água. A utilização e importância desses 
recursos podem ser facilmente observadas através da análise das guildas tróficas das 
espécies (Figura 4.2.8.4.3.2h), que refletem não somente o tipo de alimento ingerido, 
mas também estratégias alimentares e comportamentais de sobrevivência (Goldstein & 
Simon,1999).  
 
Dessa forma, além de fornecer alimento, a vegetação marginal ali existente, que exerce 
inegável papel na contenção de processos erosivos, proporciona também uma ampla 
gama de microambientes, uma vez que a queda de galhos e de troncos dentro do riacho 
provoca inúmeros pequenos represamentos, os quais acabam por criar condições 
favoráveis para abrigar espécies nectônicas (p.ex. os lambaris Astyanax), bentônicas 
(cascudos e candirus) e de ambientes lênticos (ciclídeos).  
 

 
Figura 4.2.8.4.3.2h - Guildas tróficas levantadas para as espécies registradas na área do 

empreendimento. 
 
 

Guildas

Insetívoros

Detritívoros

Herbívoros
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4.2.8.4.3.3 – Considerações Sobre a Ictiofauna Registrada 
 
A ictiofauna amostrada nos riachos apresentou o padrão generalizado da ictiofauna de 
diversos riachos estudados na bacia do Rio Tibagi (Shibatta & Cheida, 2003; Bennemann 
et al., 2008), sendo o número baixo de espécies amostradas relacionado com o pequeno 
porte dos ambientes aquáticos avaliados. De fato, riachos de cabeceira apresentam 
naturalmente uma baixa riqueza de espécies. A participação das diferentes ordens 
reflete a situação descrita para os rios neotropicais por Lowe-McConnell (1987), sendo 
que a maioria dos peixes pertence a duas ordens de Otophysi (Characiformes e 
Siluriformes). 
 
Muito embora o termo “ictiofauna de riachos” não defina uma unidade natural (Buckup, 
1999), o pequeno porte (<15 cm) de seus componentes parece ser uma característica 
peculiar (Weitzman & Vari, 1988; Castro, 1999). Além de apresentar uma comunidade 
peculiar, este tipo de ambiente aquático abriga espécies com interações ecológicas 
complexas. Uma característica importante, por exemplo, é a dependência (direta ou 
indireta) de recursos importados da vegetação marginal, como itens alimentares 

alóctones (invertebrados e plantas terrestres). A preservação de remanescentes 
florestais (mesmo que isolados) tem papel importante na manutenção da diversidade 
faunística local. 
 
Baseado nessas constatações e no atual conhecimento sobre as espécies e comunidades 
da área de influência do empreendimento, a proposição de soluções definitivas para a 
sua conservação ainda é prematura, todavia, é importante a adoção de medidas de 
controle ambiental que garantam a identidade da fauna de peixes. Por este motivo, a 
preservação de remanescentes, mesmo que isolados, tem papel importante na 
manutenção da diversidade faunística local, tendo em vista que a fauna aquática dos 
diversos ambientes aquáticos observados abrange diversas espécies dependentes em 
maior ou menor grau de ambientes florestais. 
 
 
4.3 - MEIO SOCIOECONÔMICO 
 
4.3.1 – METODOLOGIA DE ANÁLISE E TÉCNICAS DE PESQUISA DE CAMPO 

 
Para a realização do diagnóstico do meio socioeconômico foram utilizados dados 
primários e secundários. As informações secundárias tiveram como referência consultas 
às principais instituições de pesquisa oficiais, destacando-se IBGE, DATASUS, INEP, 
Ministério do Trabalho, IPARDES, MDS, FUNAI e IPHAN.  A Tabela 4.3.1a a seguir procura 
relacionar para cada tema abordado a sua principal fonte de dados e as variáveis 
utilizadas. Em todos os casos, foram utilizados os dados mais recentes disponíveis no 
momento da elaboração do relatório.  
 
Após o levantamento de dados secundários, procedeu-se a incursões a campo visando a 
compreensão da dinâmica social e econômica da região, destacando-se o impacto sobre 
a mobilidade. Não foi observada a necessidade de relocação de moradias em função da 
instalação do empreendimento.  
 

Neste contexto, as comunidades submetidas a pesquisas mais sistemáticas foram 
Cercado, Fazenda das Almas e Jacuí/Barreiro, considerando o uso que realizam das vias 
que também serão utilizadas pelos veículos do empreendimento, conforme mapa a 
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seguir (Figura 4.3.1a). Foram entrevistados diversos atores sociais nos territórios 
definidos. 
 

Também foram alvos de entrevista os moradores das fazendas a serem submetidas ao 
processo de exploração da matéria prima, incluindo proprietários e funcionários. As 
entrevistas realizadas procuraram abordar o conhecimento do empreendimento, a 
relação dos moradores com a terra, as expectativas com relação ao futuro, o que 
esperavam do empreendimento em termos de alterações no seu modo de vida. As 
entrevistas foram realizadas em diferentes momentos procurando acompanhar a 
evolução das negociações com os proprietários e do conhecimento sobre o 
empreendimento.   

 

 
Figura 4.3.1a – Localização das comunidades mais diretamente pesquisadas. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 01 set. 2012; e PESQUISA DE CAMPO, 2013. 

 
O mapeamento e análise do uso e ocupação do solo partiram de planejamento prévio, 
tendo como base o preenchimento de protocolo de observação estruturado e 
levantamento fotográfico.    

 
Tabela 4.3.1a – Principais fontes de informações secundárias. 

Tema 
abordado 

Fontes de dados Variáveis Periodicidade 
Última 

informação 
disponível 

Demografia 
IBGE - Censos 
Demográficos 

Quantitativo de população, 
segundo situação de 

domicílio, grupos etários e 
gênero; domicílios 

Decenal até 
1980; 1991; 
2000; 2010 

2010 

Produção 

IBGE – Produto 
Interno Bruto 

Municipal 
PIB Anual 2010 

STN - FINBRA Receitas e despesas Anual 2011 

IBGE - Produção 
Agrícola Municipal 

Produção agrícola Anual 2011 

IBGE - Pesquisa 
Pecuária Municipal 

Produção pecuária Anual 2011 

IBGE - Produção da Quantidade produzida na Anual 2010 
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Tema 
abordado 

Fontes de dados Variáveis Periodicidade 
Última 

informação 
disponível 

Extração Vegetal e 
da Silvicultura 

extração vegetal 

Uso e ocupação 
da terra 

IAP/DIBAP Unidades de Conservação 
Sem 

periodicidade 
definida 

2008 

Dinâmica sócio-
cultural 

FUNAI e ITCG Terras indígenas 
Sem 

periodicidade 
definida 

2011 

Fundação Cultural 
Palmares; e Grupo 
de Trabalho Clovis 

Moura 

Comunidades quilombolas 
identificadas 

Sem 
periodicidade 

definida 
2010 

Patrimônio 
histórico e 

cultural 
IPHAN e SEEC Bens tombados 

Sem 
periodicidade 

definida 
2009 e 2011 

Situação social 

PNUD – Atlas do 
Desenvolvimento 

Humano 
IDH-M 

Acompanha a 
periodicidade 

dos censos 
demográficos 

2010 

Sistema Firjan Índice Firjan Assistemática 2010 

IPARDES IPDM Assistemática 2010 

MDS/CadUnico 
Pessoas beneficiárias do 
Programa Bolsa Família 

Atualização 
periódica 

2011 

PNUD – Atlas do 
Desenvolvimento 

Humano 
Índice de Gini 

Sem 
periodicidade 

definida 
2010 

Mercado de 
Trabalho 

IBGE - Censos 
Demográficos 

Todas as formas de emprego; 
e Setores de atividade 

econômica 
Decenal 2000 

MTE-RAIS Empregos formais Anual 2011 

Educação 

SEED-PR e IPARDES 
Número de escolas, 
matrículas e funções 

docentes 
Anual 2011 

IBGE - Censo 
Demográfico 

Taxa de alfabetização Decenal 2010 

SEED/PR Endereço das escolas Anual 2012 

Saúde 

Ministério da Saúde 
- CNES 

Quantitativo de 
estabelecimentos, leitos, 

profissionais e equipamentos 

Atualização 
periódica 

2012 

Sala de Situação em 
Saúde 

Atenção Básica e 
Especializada 

Atualização 
periódica 

2012 

Ministério da Saúde 
- SINAN  

Agravos de notificação 
Atualização 
periódica 

2012 

Infraestru-tura 
Sistema Nacional de 
informações sobre 
Saneamento - SNIS 

Abastecimento de água e 
esgoto 

Anual 2010 

Organização 
social 

MDS/Rede SUAS 
Entidades de assistência 

social 
Atualização 
periódica 

2011 

MTE - SIS Informações sindicais 
Atualização 
periódica 

2009 
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4.3.2- DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO REGIONAL - QUALIDADE SOCIOAMBIENTAL ATUAL 
DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS OCUPADAS E A SEREM OCUPADAS E OS IMPACTOS SOBRE A 
ESTRUTURA SOCIOECONÔMICA 
 
4.3.2.1 – Processo Histórico de Ocupação da Região 
 
As tabelas figuras e fotos 4.3.2.1a, 4.3.2.1b e 4.3.2.1c dão um panorama resumido 
sobre os motivos da ocupação inicial dos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo 
Largo, e o processo da expansão dessas cidades procurando-se enfocar o contexto 
econômico e social ao qual este empreendimento deverá se inserir. 

 
Tabela 4.3.2.1a – Processo histórico de ocupação do município de Ponta Grossa. 

Ocupação inicial Expansão da cidade 

Pioneiros como Alvar Nunes Cabeza 
de Vaca, Ulrich Schniedel, Aleixo 
Garcia estiveram na região dos 
Campos Gerais, ainda no século 
XVI, e relataram encontros com 
silvícolas. No século XVII, Pedro 
Taques de Almeida e Domingos 
Teixeira de Azevedo se 
estabeleceram em terras de 
sesmarias e formaram fazendas. 
Essas fazendas passaram a servir de 
pouso para tropas de muares, 
oriundas do Sul do país, e que se 
dirigiam às feiras de Sorocaba. 
 
Imigrantes de diversas etnias 
chegaram a Ponta Grossa a partir 
do século XIX contribuindo para o 
desenvolvimento da pecuária, da 
agricultura, bem como da indústria. 
 
Riquezas foram produzidas pela 
erva-mate (1820-1930). Para 
atender os ervateiros iniciou-se a 
fabricação de barricas, para 
acondicionamento e transporte da 
erva-mate, levando à implantação 
de inúmeras madeireiras no 
município. A madeira foi usada 
também para construção de 
moradias, e na construção das 
ferrovias brasileiras, fornecendo 
dormentes (STELMACKI JR, 2008, 
p.20). Sem preocupação com a 
preservação ambiental as florestas 
dos Campos Gerais foram 
devastadas. 
 
No final da década de 1960 e início 
dos anos de 70, os campos de Ponta 
Grossa se encheram de soja, milho 
e trigo. Indústrias de esmagamento 
de grãos se instalaram no 
município, chegando a processar 
cinco mil toneladas por dia. Ponta 
Grossa experimentou então um 

Ponta Grossa tem localização geográfica privilegiada, 
numa encruzilhada no centro do Estado, em ponto 
intermediário entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, 
dando condições para que estradas ferroviárias e 
rodoviárias tivessem entroncamento ali. As ferrovias 
contribuíram de modo expressivo para o transporte de 
madeira e da erva-mate, nos séculos XIX e XX, e a 
estrutura ferroviária montada na cidade com grande 
número de empregados deu importante contribuição 
social, cultural e urbana. Até a década de 1930 os 
ferroviários foram responsáveis pela fundação de 
sindicatos, cooperativas, além de terem sido o 
embrião da indústria metal-mecânica da cidade, em 
anos posteriores. 
  
Em 1966 a Prefeitura de Ponta Grossa oferecia 
isenções fiscais a empresas que se instalassem no 
município ofertando mais de 50 empregos, atraindo 
assim indústrias de todos os ramos, inclusive 
fabricantes de equipamentos para a indústria 
madeireira (STELMACKI JR., 2008, p.25)  
 
A partir da criação da Cidade Industrial de Curitiba, 
em 1973, o desenvolvimento das indústrias e do 
comércio ponta grossense arrefeceu, pois muitos 
industriais preferiram aproveitar os incentivos 
ofertados pela Capital do Estado. Com a diminuição na 
arrecadação de impostos municipais os programas 
sociais também sofreram cortes nas verbas, 
aumentando ainda mais o número de pessoas carentes 
na cidade, somando-se aos migrantes e pequenos 
agricultores, oriundos de municípios vizinhos, 
excluídos pela mecanização da agricultura. 
 
Até nos anos de 1980 a agroindústria permanecia 
como garantidora do ICMS. Com a instalação de 
montadoras de automóveis na Grande Curitiba, Ponta 
Grossa diversificou seu parque industrial com a 
instalação de indústrias metal-mecânicas, químicas, 
alimentícias, de plásticos, de beneficiamento de 
madeira e de grãos em geral.   
 
Na matriz econômica do município constam jazidas de 
talco, brita, areia, areia industrial, argila e dolomita. 
Ponta Grossa tem a quarta maior produção mineral do 
Paraná (LOZZA, 2012). Percebeu compensações 
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Ocupação inicial Expansão da cidade 

sensível progresso, favorecendo a 
criação do seu Distrito Industrial (O 
ESTADO DO PARANÁ, 1991). 

financeiras pela exploração mineral na ordem de R$ 
211 mil, em 2010, o que representava 5,3% das 
compensações totais do Paraná (MINEROPAR, 2012). 
 
Ponta Grossa conta com escolas técnicas e de nível 
superior que dão suporte à indústria e ao comércio da 
região. 
 
O turismo em Ponta Grossa tem ênfase nos atrativos 
naturais, como o Parque Estadual de Vila Velha, 
cachoeiras e cânions proporcionados pela geologia dos 
Campos Gerais. Possui também atrativos religiosos e 
culturais. 

Fonte: STELMACKI JR., 2008; LOZZA, 2012; O ESTADO DO PARANÁ, 1991; MINEROPAR, 2012. 

 

 
Figura 4.3.2.1a – Vila de Ponta Grossa, 1820 – Pintura de Debret. 

Fonte: STRAVAGANZA, 2012. 

 

                         
Foto 4.3.2.1a – Parque Estadual de Vila Velha. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2012. 

 
Tabela 4.3.2.1b – Processo histórico de ocupação do município de Palmeira. 

Ocupação inicial Expansão da cidade 

Palmeira surgiu no século XVIII no antigo Caminho do 
Viamão, na Freguesia de Tamanduá, como pouso de 
tropeiros que provinham do Rio Grande do Sul com destino 
às feiras de Sorocaba. Aproveitavam os campos para 
descanso e engorda de muares que serviriam nos trabalhos 
das minas de Minas Gerais. Ainda hoje as centenárias 

Os alemães, que chegaram em 1951 
fundaram a Colônia Witmarsum e 
uma cooperativa com o mesmo nome 
a qual até o presente produz leite e 
derivados, além de frangos. Em 
2010, Palmeira possuía mais de dois 
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Ocupação inicial Expansão da cidade 

fazendas como a Conceição, Palmeira, Padre Inácio, 
Alegrete, são testemunhas de uma época de muita 
riqueza proveniente do ciclo econômico do tropeirismo. 
Como Tamanduá apresentava escassez de água e lenha em 
1819 a população passou a formar um novo núcleo urbano, 
no entorno da igreja, atual Igreja Matriz, Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Palmeira. 
 
A partir de 1878, grande número de imigrantes, de 
diversas etnias, chegou a Palmeira: russo-alemães, 
poloneses, italianos, ucranianos, árabes e mais 
recentemente os sírio-libaneses, japoneses e alemães 
menonitas, entre outros povos. 
 
Palmeira, no período de 1890/1894 foi palco da única 
experiência anarquista na América Latina, na Colônia 
Cecília, localidade de Santa Bárbara, liderados pelo 
italiano Giovanni Rossi. 
 
Em 1893 chegaram a Palmeira os trilhos do trem, com 
parada na cidade. A estação era usada para despacho de 
madeira e erva-mate. Com o declínio da economia 
madeireira e da erva-mate, bem como a construção da 
Rodovia do Xisto, a atividade ferroviária da cidade deixou 
de existir (1969). 

milhões de galináceos (IPARDES, 
2010). 
 
Palmeira desde as últimas décadas 
do século XX tem sua economia 
baseada na atividade agropecuária. 
O desaparecimento da atividade 
madeireira deu lugar às 
propriedades que se desenvolvem 
em regime da economia familiar, 
com o cultivo de soja, milho, batata 
e fumo em grandes escalas, além de 
outros produtos. A cidade é cortada 
pela BR-277, tendo facilidade para 
escoamento da produção agrícola. 
 
Palmeira é denominada 'A Cidade 
Clima do Brasil'. 
 
O município de Palmeira possui 
diversos patrimônios tombados pelo 
Patrimônio Estadual e explora o 
turismo rural nas fazendas e colônias 
agrícolas, bem como na Rota dos 
Tropeiros.  

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA, 2012; e IPARDES, 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.1b – Palmeira, 1827. Pintura de Debret. 

Fonte: GEOTURISMO BRASIL, 2012. 
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Foto 4.3.2.1b – Cooperativa Witmarsun, Palmeira – PR, 2012. 

Fonte: COOPERATIVA WITMARSUN, 2012. 
 

Tabela 4.3.2.1c – Processo histórico de ocupação do município de Campo Largo. 

Ocupação inicial Expansão da cidade 

Campo Largo era uma extensão dos 
campos de Curitiba, onde se criava gado 
e serviam de pouso para tropeiros em 
trânsito entre Rio Grande do Sul e as 
feiras de Sorocaba, em São Paulo. 
 
A formação urbana surgiu a partir uma 
fazenda e antiga sesmaria, com o nome 
de Freguesia Colada do Tamanduá. 
 
O município foi criado em 1870 com o 
nome de Campo Largo da Piedade. 
 
O município só teve desenvolvimento 
econômico e urbano após a chegada de 
imigrantes europeus a partir dos anos de 
1870. As colônias de imigrantes, como a 
de Rondinha, por exemplo, foram 
localizadas nas proximidades da Estrada 
do Mato Grosso que ligava Campo Largo 
a Curitiba, e era uma continuação da 
Estrada da Graciosa, a qual ia até o 
litoral, e propiciava o fácil escoamento 
da produção agrícola das colônias. 

Em 1950 três fábricas de louça se instalaram em 
Campo Largo aproveitando os recursos minerais do 
seu solo rico em caulim e argila, próprios para a 
fabricação de cerâmica e porcelana utilitária. Em 
1990 mais sete empresas desse ramo ali se instalaram 
aproveitando-se do conhecimento gerado pelos 
pioneiros e da mão-de-obra já formada. Atualmente 
as  maiores  empresas do ramo produzem porcelanas 
finas para exportação. Em função da concentração de 
indústrias cerâmicas Campo Largo passou a ser 
conhecida como a Capital da Louça. 
 
Esse ramo industrial sofreu reveses pela concorrência 
com a porcelana chinesa, porém em 2010 já havia se 
recuperado depois da aplicação de vultosos 
investimentos em modernização e maquinários. 
 
A lavra de areia industrial para fornecimento de 
matéria prima para indústria de vidro encontra-se em 
expansão no município e região. 
 
Campo Largo faz parte da Região Metropolitana de 
Curitiba e está ligada à Capital pela BR-277 – Rodovia 
do Café que vai do Porto de Paranaguá ao norte do 
Estado. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, 2013; FERREIRA e DAITX, 2012; e IPARDES, 2006. 
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Foto 4.3.2.1c – Fábrica de porcelanas em Campo Largo (Germer), 2010. 

Obs.: Produzia 1 milhão de peças por mês. 
Fonte: Foto de Valtecir Santos in CAMPOS, 2010. 

 
4.3.2.2 – Demografia com Indicação da População Residente e Flutuante 
 
O processo de expansão demográfica nos municípios que compõem a área de influência 
direta apresentou tendências semelhantes. Os três municípios apresentaram crescimento 

populacional total desde os anos 1970. Em Ponta Grossa, este crescimento está 
relacionado diretamente com o aumento da população urbana. Concomitantemente 
houve redução da população rural (Figura 4.3.2.2a). 
 
Já em Palmeira, até 1991, tanto a sua população urbana quanto rural apresentou 
crescimento contínuo. Porém, a partir de 2000, o município exibiu redução da sua 
população rural, apesar de ainda apresentar patamar superior ao início da série, 
conforme os gráficos a seguir (Figura 4.3.2.2b). 
 
Campo Largo tem assumido o mesmo comportamento, com expressivo crescimento 
demográfico, concentrado principalmente no aumento da população urbana (Figura 
4.3.2.2c). 
 

 
Figura 4.3.2.2a – Evolução da população residente, por situação do domicílio, no município de Ponta 

Grossa – 1970 a 2010. 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 

 
Figura 4.3.2.2b – Evolução da população residente, por situação do domicílio, no município de 

Palmeira – 1970 a 2010. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.2c – Evolução da população residente, por situação do domicílio, no município de Campo 

Largo – 1970 a 2010. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 

 

As informações referentes à distribuição da população, segundo a situação do domicílio 
(Tabela 4.3.2.2a), indicam que Ponta Grossa possui elevado grau de urbanização, com 
97,8%. Em seguida, Campo Largo dispõe de mais de 80% da sua população no meio 
urbano, tendo passado por um processo acelerado de urbanização desde os anos 70. Já o 
município de Palmeira ainda apresenta taxa de urbanização relativamente mais baixa, 

60,3%, estando abaixo da média do Estado (85,3%). Como será visto mais à frente, este 
perfil está associado à sua estrutura de produção, à presença de muitas comunidades 
rurais relativamente estruturadas e à importância das chácaras de lazer no município.    
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Tabela 4.3.2.2a – População residente, por situação do domicílio, e grau de urbanização, no Estado do 
Paraná e nos municípios selecionados – 1970 – 1980 – 1991 – 2000 – 2010. 

Município 
Situação do 
domicílio 

1970 1980 1991 2000 2010 

Ponta Grossa 

Total 126.940 186.656 233.984 273.616 311.611 

Urbana 113.019 172.929 221.671 266.683 304.733 

Rural 13.921 13.727 12.313 6.933 6.878 

Grau de Urb. 89,00% 92,60% 94,70% 97,50% 97,80% 

Palmeira 

Total 20.030 24.235 29.046 30.847 32.123 

Urbana 8.166 11.688 14.878 17.268 19.375 

Rural 11.864 12.547 14.168 13.579 12.748 

Grau de Urb. 40,80% 48,20% 51,20% 56,00% 60,30% 

Campo Largo 

Total 34.405 54.834 72.523 92.782 112.377 

Urbana 15.961 37.366 53.892 77.223 94.171 

Rural 18.444 17.468 18.631 15.559 18.206 

Grau de Urb. 46,39% 68,14% 74,31% 83,23% 83,80% 

Paraná 

Total 6.929.821 7.629.849 8.448.713 9.563.458 10.444.526 

Urbana 2.504.253 4.472.506 6.197.953 7.786.084 8.912.692 

Rural 4.425.568 3.157.343 2.250.760 1.777.374 1.531.834 

Grau de Urb. 36,14% 58,62% 73,36% 81,41% 85,33% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 
 

A evolução das taxas de crescimento da população mostra desaceleração no dinamismo 
demográfico dos três municípios, com certa diferenciação entre eles. Enquanto Ponta 
Grossa reduziu o seu crescimento de 3,93% ao ano nos anos 70 para 1,31% nos anos 2000, 
Palmeira apresentou comportamento mais modesto. Passou de 1,92% ao ano nos anos 70 
para 0,41% ao ano na década de 2000. Campo Largo apresentou comportamento mais 
próximo a Ponta Grossa, tendo sido alvo de processo contínuo de ocupação urbana no 
contexto da inserção na Região Metropolitana de Curitiba. Esse movimento de 
desaceleração do crescimento demográfico e de concentração da população nas áreas 
urbanas acompanha o comportamento demográfico da maior parte do país.  
 

No caso de Ponta Grossa, a sua expansão populacional mais recente está fortemente 
associada à função de polo regional, consolidada a partir do processo de industrialização 
estimulado a partir de 1969, com a criação do Plano de Desenvolvimento Industrial de 
Ponta Grossa. Segundo os estudos para elaboração do plano diretor municipal, “por meio 
da Lei 2.157, na gestão do então prefeito Cyro Martins, foi criado o Plano de 
Desenvolvimento Industrial de Ponta Grossa – PLADEI, através do qual o município passou 
a estimular a vinda de grandes indústrias nacionais e multinacionais, tanto por vantagens 
fiscais como por outras formas de benefício” (PREFEITURA MUNICPAL DE PONTA GROSSA, 
2006). 
 
Atualmente com uma população de 311 mil habitantes, há estimativas indicando que em 
2016 o município atingirá o patamar de 500 mil habitantes. Segundo entrevista com o 
reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, João Carlos Gomes, a forte 
industrialização do município será responsável por este crescimento. “O reitor enfatiza 
que um dos elementos fundamentais que deve colaborar para o cenário projetado é o 
processo de renovação industrial que está em andamento no município.” (JORNAL DA 
MANHÃ, 2011).  
 

Este crescimento demográfico está baseado na expansão da população urbana. Para o 
segmento rural houve variação negativa do seu contingente populacional, conforme a 
Tabela 4.3.2.2b. Foi principalmente nos anos 90 registrada a maior redução da 
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população rural de Ponta Grossa. Entre 1991 e 2000 houve diminuição do contingente 
demográfico de 12.313 para 6.933 pessoas, resultando numa taxa anual negativa de 
6,18% a.a.. 
 
As comunidades rurais identificadas nas proximidades do empreendimento referendam 
esse processo de evasão rural. Tem ocorrido redução acentuada da população rural 
naquela região, associada às deficiências em termos de geração de emprego e oferta de 
alguns serviços sociais. No levantamento de campo foram identificadas diversas 
moradias vagas ou abandonadas. 
 
No caso específico da comunidade Cambijuzinho, a pouco mais de um quilômetro do 
empreendimento, às margens da Rodovia do Café, o seu crescimento está associado às 
oportunidades de trabalho no Posto Tibagi, em frente à comunidade, e em algumas 
grandes fazendas do local. 

 

 
Foto 4.3.2.2a – Casa fechada na Comunidade do Cercado. 

 

O processo de concentração da população de Ponta Grossa na área urbana remonta ao 
início do século XX. A elevada taxa de urbanização observada já em 1970 sinaliza neste 
sentido. Entretanto, nos anos mais recentes, a intensificação do processo de 
industrialização e as transformações na estrutura produtiva no campo levaram à redução 
da população no meio rural e ao deslocamento para o meio urbano.  

 
Tabela 4.3.2.2b – Taxas anuais de crescimento demográfico (em %), por situação do domicílio, no Estado 

do Paraná e nos municípios selecionados – 1970 – 1980 – 1991 – 2000  – 2010. 

 Período Ponta Grossa Palmeira Campo Largo Paraná 

 Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbano Rural 

1970/1980 3,93 4,34 -0,14 1,92 3,65 0,56 4,77 8,88 -0,54 0,97 5,97 -3,32 

1980/1991 2,08 2,28 -0,98 1,66 2,22 1,11 2,57 3,39 0,59 0,93 3,01 -3,03 

1991/2000 1,75 2,08 -6,18 0,67 1,67 -0,47 2,78 4,08 -1,98 1,39 2,57 -2,59 

2000/2010 1,31 1,34 -0,08 0,41 1,16 -0,63 1,93 2,00 1,58 0,89 1,36 -1,48 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 
 

No caso de Palmeira, a sua dimensão demográfica é bem mais modesta, apresentando 
uma população de 32 mil pessoas em 2010. As variações no contingente populacional 
rural foram relativamente menores. Diferentemente das tendências de queda da 
população rural em todo o estado do Paraná, pôde ser observada, até o ano de 2000, 
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expansão do contingente populacional neste setor. O movimento demográfico esteve 
mais fortemente associado à evolução da população urbana, que passou de 8.166 
pessoas em 1970 para 19.375 em 2010.  
 
A importância da população rural tem como contrapartida a presença de diversas 
comunidades rurais, inclusive na proximidade do empreendimento, conforme mapa do 
plano diretor de Palmeira (Figura 4.3.2.2d). Mais recentemente tem intensificado o 
processo de evasão rural associado ao esgotamento das propriedades em termos de 
garantir trabalho e rendimento a todos os membros da família. Alternativas como o 
turismo rural e gastronômico têm surgido como estratégia de manter todos os membros 
da família nas comunidades rurais. 

 

 
Figura 4.3.2.2d – Mapa rural de Palmeira. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA, Plano diretor, 2010. 

 
Nas comunidades mais bem estruturadas também se tem presenciado à ocupação por 
moradores de Curitiba e região. Na Colônia Quero-Quero, por exemplo, próxima ao 

empreendimento, já há diversas moradias permanentes ou de lazer de pessoas oriundas 
da Região Metropolitana de Curitiba. Para os moradores da colônia, o parcelamento do 
solo tem contribuído, em muitos casos, para prover financeiramente as propriedades 
rurais e permitir novos investimentos.  
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Foto 4.3.2.2b – Paisagem parcial da rua principal da Colônia Quero-Quero. 

 
Como resultado destas características demográficas e das dimensões territoriais de cada 
município, a densidade demográfica mostrou-se muito diferenciada entre os três 
municípios (Tabela 4.3.2.2c). Enquanto a média do Estado do Paraná, em 2010, era de 
52,4 hab./km2, Palmeira estava bem abaixo da média estadual, com 22,04 hab./km2, 
Campo Largo exibia uma densidade de 89,9 hab./km2 e Ponta Grossa apresentava um 
valor quase três vezes superior à média do Estado (150,72 hab./km2). 

 
Tabela 4.3.2.2c – Área total e densidade demográfica no Estado do Paraná e nos municípios selecionados – 

2010. 

Municípios 
Área total 

(km2) 
Densidade demográfica 

(hab./km2) 

Ponta Grossa 2.067,60 150,72 

Palmeira 1.457,30 22,04 

Campo Largo 1.249,40 89,94 

Paraná 199.316,7 52,40 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

A Tabela 4.3.2.2d apresenta a distribuição da população municipal em seus distritos. 
Ponta Grossa e Campo Largo contam com mais distritos do que Palmeira, fato que pode 
estar associado ao tamanho dos seus territórios e à distância às sedes municipais em 
cada caso.     
 
Os distritos de Itaiacoca, Piriquitos e Uvaia, em Ponta Grossa, assim como o de 
Papagaios Novos, em Palmeira, e os de Três Córregos e São Silvestre em Campo Largo, 
são basicamente rurais, sendo que todos apresentam mais de 85% da sua população na 
área rural. 

 
Tabela 4.3.2.2d – População total, urbana e rural, segundo os distritos, nos municípios selecionados – 

2010. 

Municípios e seus distritos Total Urbana Rural 

Ponta Grossa 311.611 304.733 6.878 

     Ponta Grossa 303.260 303.260 - 

     Guaragi 2.936 1.241 1.695 

     Itaiacoca 3.102 86 3.016 

     Piriquitos 886 65 821 

     Uvaia  1.427 81 1.346 
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Municípios e seus distritos Total Urbana Rural 

Palmeira 32.123 19.375 12.748 

     Palmeira 23.874 19.220 4.654 

     Papagaios Novos 8.249 155 8.094 

Campo Largo 112.377 94.171 18.206 

Campo Largo 87.414 75.629 11.785 

Bateias 4.691 2.611 2.080 

Três Córregos 2.777 267 2.510 

São Silvestre 2.116 285 1.831 

Ferraria 15.379 15.379 - 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

97,3% da população de Ponta Grossa localiza-se na sede municipal. Em Campo Largo esta 
participação reduz para 66,74% e em Palmeira para 59,8%. Porém, nos três municípios, a 
maior parte da população urbana está localizada nas sedes. A diferença mais expressiva 
foi observada em Campo Largo, em que 79,64% da população urbana encontra-se 
residindo na sede municipal (Tabela 4.3.2.2e). 

 
Tabela 4.3.2.2e – População urbana na sede, participação percentual da população urbana na sede em 

relação à população total e participação percentual da população urbana na sede em relação à população 
urbana total, nos municípios selecionados – 2010. 

Municípios 
Pop. urbana 

na sede 
% pop. urbana na sede 
em relação à pop. total 

% pop. urbana na sede em 
relação à pop. urbana total 

Ponta Grossa 303.233 97,31 99,51 

Palmeira 19.220 59,83 99,20 

Campo Largo 74.999 66,74 79,64 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

Por meio da análise da pirâmide etária dos três municípios (Figuras 4.3.2.2e, 4.3.2.2f e 
4.3.2.2g), observa-se a presença de processo de redução de fecundidade e, ao mesmo 
tempo, de envelhecimento da sua população. Esses processos podem ser constatados 
através do estreitamento da base das pirâmides, que indica a redução de fecundidade, e 

pelo alargamento dos seus topos, que têm como referência o envelhecimento ocorrido. 
 
Em Ponta Grossa, a participação percentual da população feminina não sofreu grande 
alteração, passando de 51,32% em 2000, para 51,43% em 2010. 
 
O número de mulheres com 80 anos ou mais cresceu 79,9%, e em 2010 representava mais 
do que o dobro do número de homens do mesmo grupo etário. 
 
Enquanto em 2000, o grupo de idade que tinha a maior participação percentual era o das 
crianças com até 4 anos de idade (9,9%), em 2010 a maior participação era das pessoas 
de 10 a 14 anos, com 9,22% (Tabela 4.3.2.2f). 

 
Tabela 4.3.2.2f – População total, por gênero e grupos de idade, no município de Ponta Grossa – 2000 e 

2010. 

Grupos de 
idade 

2000 2010 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 273.616 133.197 140.419 311.611 151.362 160.249 

0 a 4 anos 27.080 13.872 13.208 23.372 11.921 11.451 

5 a 9 anos 26.791 13.674 13.117 25.007 12.606 12.400 

10 a 14 anos 26.272 13.366 12.906 28.737 14.522 14.215 

15 a 19 anos 26.814 13.484 13.330 28.220 14.265 13.955 

20 a 24 anos 25.712 12.813 12.899 26.987 13.717 13.269 

25 a 29 anos 22.598 11.029 11.569 26.467 13.364 13.102 
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Grupos de 
idade 

2000 2010 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

30 a 34 anos 21.147 10.184 10.963 25.991 12.575 13.416 

35 a 39 anos 20.521 9.707 10.814 22.674 10.930 11.744 

40 a 44 anos 17.856 8.470 9.386 21.173 10.141 11.032 

45 a 49 anos 14.814 6.914 7.900 19.836 9.359 10.477 

50 a 54 anos 11.877 5.588 6.289 16.800 7.733 9.067 

55 a 59 anos 9.249 4.408 4.841 14.089 6.658 7.431 

60 a 64 anos 7.253 3.211 4.042 10.955 4.937 6.018 

65 a 69 anos 6.097 2.629 3.468 7.638 3.314 4.324 

70 a 74 anos 4.268 1.858 2.409 5.607 2.373 3.234 

75 a 79 anos 2.840 1.006 1.834 4.219 1.706 2.513 

80 anos ou 
mais 

2.428 983 1.444 3.839 1.240 2.599 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

 

 

Figura 4.3.2.2e – Pirâmides etárias do município de Ponta Grossa – 2000 e 2010. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

A composição da população por gênero, em Palmeira, mostrou também pequeno 
aumento da participação percentual da população feminina. Em 2000 era de 49,56%, e 
em 2010 ampliou para 50,05%. 
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O número de homens com idade entre 75 a 79 anos cresceu 120,2%, passando de 124 
para 273, e superando significativamente o número de mulheres na mesma faixa etária 
(203). 
 
As crianças de 5 a 9 anos de idade constituíam em 2000 o maior grupo etário, com 
participação de 10,3%. Já em 2010, o grupo com a maior participação era o das pessoas 
de 15 a 19 anos (9,35%) (Tabela 4.3.2.2g). Especificamente com relação a estes grupos 
etários, o movimento ao longo da década e a redução da fecundidade justificam este 
comportamento. 
 
Tabela 4.3.2.2g – População total, por gênero e grupos de idade, no município de Palmeira – 2000 e 2010. 

Grupos de idade 
2000 2010 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 30.847 15.559 15.288 32.123 16.046 16.077 

0 a 4 anos 3.012 1.538 1.474 2.361 1.236 1.125 

5 a 9 anos 3.177 1.588 1.589 2.523 1.241 1.282 

10 a 14 anos 3.160 1.634 1.526 2.991 1.535 1.456 

15 a 19 anos 3.109 1.617 1.492 3.003 1.503 1.500 

20 a 24 anos 2.679 1.330 1.349 2.716 1.415 1.301 

25 a 29 anos 2.451 1.236 1.215 2.731 1.393 1.338 

30 a 34 anos 2.494 1.238 1.256 2.437 1.202 1.235 

35 a 39 anos 2.347 1.204 1.143 2.367 1.193 1.174 

40 a 44 anos 1.939 969 970 2.322 1.150 1.172 

45 a 49 anos 1.532 797 735 2.121 1.054 1.067 

50 a 54 anos 1.407 705 703 1.800 878 921 

55 a 59 anos 831 423 407 1.369 692 678 

60 a 64 anos 902 394 508 1.096 437 659 

65 a 69 anos 659 386 273 826 420 406 

70 a 74 anos 512 289 223 626 297 329 

75 a 79 anos 326 124 202 476 273 203 

80 anos ou mais 310 88 223 357 125 231 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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Figura 4.3.2.2f – Pirâmides etárias do município de Palmeira – 2000 e 2010. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 
Em Campo Largo, o processo de estreitamento da base da pirâmide associado à redução 
de fecundidade foi também intenso, levando à queda em números absolutos da 
população entre zero e nove anos. Já o processo de envelhecimento resultou em 
aumento mais expressivo da população feminina de 75 anos e mais (Tabela 4.3.2.2h). 
 

Tabela 4.3.2.2h – População total, por gêneroe grupos de idade, no município de Campo Largo – 2000 e 
2010. 

Grupos de 
idade 

2000 2010 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 92.782 46.466 46.316 112.377 55.660 56.717 

0 a 4 anos 8.871 4.541 4.330 7.876 4.012 3.864 

5 a 9 anos 9.294 4.761 4.533 8.305 4.201 4.104 

10 a 14 anos 8.972 4.552 4.420 10.119 5.142 4.977 

15 a 19 anos 9.198 4.609 4.589 10.222 5.222 5.000 

20 a 24 anos 8.969 4.572 4.397 9.710 4.955 4.755 

25 a 29 anos 8.368 4.218 4.150 9.811 4.846 4.965 

30 a 34 anos 7.867 3.884 3.983 9.850 4.907 4.943 

35 a 39 anos 7.192 3.519 3.673 8.967 4.397 4.570 

40 a 44 anos 5.807 2.900 2.907 8.548 4.187 4.361 

45 a 49 anos 4.828 2.464 2.634 7.470 3.624 3.846 

50 a 54 anos 3.991 2.027 1.964 6.071 2.832 3.239 

55 a 59 anos 2.732 1.296 1.436 4.908 2.514 2.394 

60 a 64 anos 2.433 1.263 1.170 3.602 1.703 1.899 

65 a 69 anos 1.656 725 931 2.781 1.267 1.514 

70 a 74 anos 1.208 551 658 1.744 936 808 

75 a 79 anos 883 350 533 1.242 480 762 

80 anos ou mais 512 234 278 1.151 435 715 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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Figura 4.3.2.2g – Pirâmides etárias do município de Campo Largo – 2000 e 2010 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 
A diminuição da razão de dependência nos três municípios é consequência de dois 
fatores já observados anteriormente: a redução da fecundidade, somada ao aumento no 
grau de envelhecimento. Campo Largo exibiu o menor valor da razão de dependência 
entre os três municípios, com 41,9%, enquanto Palmeira e Ponta Grossa alcançaram 
0,46. Esta característica pode estar associada à migração de famílias jovens e solteiras à 
busca de alternativas de trabalho. O município está inserido na Região Metropolitana 
como um novo espaço de valorização imobiliária. 
 
Apesar de em 2010 a razão de dependência de Ponta Grossa ter sido inferior à de 
Palmeira, este município apresentou redução mais significativa, passando de 56,7% para 
46,3%, enquanto que aquele passou de 53,9% para 46,2%, conforme a Tabela 4.3.2.2i. 
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Tabela 4.3.2.2i – População com até 14 anos, de 15 a 64 anos e com mais de 65, e razão de dependência, 
no Estado do Paraná e nos municípios selecionados – 2000 e 2010. 

Município Ano 

População 
Razão de 

dependência 
Até 14 
anos 

De 15 a 64 
anos 

65 anos ou 
mais 

Ponta Grossa 
2000 80.143 177.841 15.633 0,539 

2010 77.116 213.192 21.303 0,462 

Palmeira 
2000 9.349 19.691 1.807 0,567 

2010 7.875 21.962 2.285 0,463 

Campo Largo 
2000 27.137 61.385 4.259 0,511 

2010 26.300 79.159 6.918 0,419 

Paraná 
2000 2.747.544 6.278.889 538.210 0,523 

2010 2.391.500 7.264.198 788.828 0,438 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

Nos três municípios cresceu o número total de domicílios, tanto na área urbana quanto 
na rural. A participação percentual dos domicílios particulares não ocupados reduziu em 
todos os municípios.  
 
Em 2010, 10,2% dos domicílios particulares em Ponta Grossa foram considerados não 
ocupados. Destes 10.837 domicílios não ocupados, 73,4% (7.955) encontravam-se vagos 
(Tabela 4.3.2.2j). 

 
Em Palmeira, os domicílios particulares não ocupados representavam 10,4% do total, 
sendo que 37,1% (425) eram de uso ocasional (Tabela 4.3.2.2k). Essa maior proporção 
de domicílios de uso ocasional está associada à presença de muitas chácaras de lazer, o 
que configura estratégia específica de uso e ocupação do solo naquele município.   
 
11,1% dos domicílios de Campo Largo foram considerados não ocupados, sendo que cerca 
de 53% (2.277) encontravam-se na área urbana e estavam vagos (Tabela 4.3.2.2l). 
 

Tabela 4.3.2.2j - Domicílios recenseados, por espécie e situação do domicílio, no município de Ponta 
Grossa – 2000 e 2010. 

Espécie 
2000 2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 87.369 84.615 2.754 105.853 102.928 2.925 

Particular 87.253 84.510 2.743 105.744 102.829 2.915 

       Ocupado 76.297 74.476 1.821 94.907 92.845 2.062 

       Não ocupado 10.956 10.034 922 10.837 9.984 853 

              Fechado 715 700 15 - - - 

              Uso ocasional 2.333 1.770 563 2.882 2.310 572 

              Vago 7.908 7.564 344 7.955 7.674 281 

Coletivo 116 105 11 109 99 10 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

Tabela 4.3.2.2k - Domicílios recenseados, por espécie e situação do domicílio, no município de Palmeira – 
2000 e 2010. 

Espécie 
2000 2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 9.206 5.002 4.204 11.001 6.451 4.550 

Particular 9.188 4.992 4.196 10.983 6.439 4.544 

       Ocupado 8.074 4.566 3.508 9.837 5.962 3.875 

       Não ocupado 1.114 426 688 1.146 477 669 

              Fechado 9 4 5 - - - 

              Uso ocasional 415 98 317 425 113 312 
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Espécie 
2000 2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

              Vago 690 324 366 721 364 357 

Coletivo 18 10 8 18 12 6 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
 

Tabela 4.3.2.2l - Domicílios recenseados, por espécie e situação do domicílio, no município de Campo 
Largo – 2000 e 2010. 

Espécie 
2000 2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 28.576 23.239 5.337 38.563 31.610 6.953 

Particular 28.555 27.371 5.335 38.532 31.581 6.951 

       Ocupado 25.271 25.271 4.151 34.239 28.714 5.525 

       Não ocupado 3.284 2100 1184 4.293 2.867 1.426 

              Fechado 59 23 36 - - - 

              Uso ocasional 793 268 525 1.432 590 842 

              Vago 2.432 1.809 623 2.861 2.277 584 

Coletivo 21 19 2 31 29 2 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 
4.3.2.3 – Alterações de Fluxos Migratórios Rural, Urbano e Regional 
 
As alterações demográficas analisadas no item anterior refletem, em parte, processos de 
deslocamentos populacionais que compuseram o cenário do Paraná principalmente no 
século XX. A região do empreendimento está situada em área de importantes fluxos de 
imigrantes europeus, que conferiram características específicas ao uso e ocupação do 
solo. 
 

Dois movimentos distintos foram observados nos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e 
Campo Largo. Houve processo de êxodo rural para as áreas urbanas dos municípios, 
elevando sensivelmente a taxa de urbanização, assim como parte da população urbana 
se direcionou a outros centros urbanos. 
 
Os dados anteriormente exibidos permitem observar que os três municípios 
apresentaram crescimento populacional total desde os anos 1970. Em Ponta Grossa, este 
crescimento está relacionado diretamente com o aumento da população urbana. 
Concomitantemente houve redução da população rural. 
 
Já em Palmeira, até 1991, tanto a sua população urbana quanto rural apresentou 
crescimento contínuo. Porém, a partir de 2000, o município exibiu redução da sua 
população rural, apesar de ainda apresentar patamar superior ao início da série.  
 
Campo Largo tem assumido o mesmo comportamento, com expressivo crescimento 
demográfico, concentrado principalmente no aumento da população urbana. 
 
Esses movimentos estão inseridos principalmente na distribuição das possibilidades de 

ocupação produtiva dos moradores. As alterações na estrutura produtiva do campo, 
levando à redução das possibilidades de ocupação dos moradores da área rural, ao 
mesmo tempo em que a industrialização de alguns municípios levou à localização nas 
áreas urbanas de maiores oportunidades de emprego, conjuntamente contribuíram para 
moldar esse novo desenho da distribuição demográfica.  
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Além disto, a região mais próxima ao empreendimento foi caracterizada por ocupação 
diferenciada através da imigração de diversas etnias europeias, principalmente 
holandeses e russos e alemães, fato que pode ser observado na arquitetura local, nas 
práticas agropecuárias, na fisionomia de grande parte dos moradores e em alguns 
monumentos em sua homenagem.  
 
A presença da Colônia Wittmarsun, desagregada em cinco aglomerados populacionais, 
marca fortemente a presença destes imigrantes no território municipal. Outras colônias 
de menor dimensão demográfica e econômica também evidenciam a presença destes 
imigrantes, como a Colônia Quero-Quero (Fotos 4.3.2.3a e 4.3.2.3b). 
 

 
Foto 4.3.2.3a – Casa Hartmann na Colônia Quero-Quero e homenagem às famílias imigrantes que se 

instalaram em Palmeira, inclusive a família Hartmann. 

 
Foto 4.3.2.3b – Igreja localizada na Colônia Quero-Quero e a homenagem à imigração russo-alemã afixada 

na parede externa do imóvel. 

 
Mais recentemente, a redução de possibilidades de geração de oportunidades de 
trabalho aos descendentes destes imigrantes tem gerado processo de saída dos mais 
jovens à procura de trabalho e ensino mais qualificado.  
 
Paralelamente, algumas comunidades têm recebido novas levas de moradores num 
processo de ocupação diferenciado do anterior. São famílias à busca de locais com 
melhor qualidade de vida. Mas ainda é um processo tímido, mas que pode alterar as 
estratégias de trabalho e sobrevivência das famílias descendentes de imigrantes ainda 
residentes nestas colônias.  
 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa 260 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

Ainda cabe observar no caso da Comunidade do Cercado, como será detalhado a seguir, 
conhecida pela tradição quilombola, a ocorrência de rápido processo de esvaziamento 
demográfico, principalmente após a concessão dos títulos de propriedade das suas terras 
pelo governo estadual. A comunidade, que já chegou a ter aproximadamente 500 
moradores em 1989, estando, àquela época, 120 frequentando a escola existente no 
local, hoje conta com aproximadamente 35 moradores, estando sete crianças e 
adolescentes frequentando a escola da Colônia Witmarsun, distante 32 quilômetros da 
comunidade. Alguns destes moradores trabalham durante a semana em cidades próximas 
e dirigem-se ao Cercado apenas nos finais de semana. Destes moradores, nem todos são 
remanescentes de quilombolas.  
 
A presença de uma escola Menonita (Foto 4.3.2.4a)na comunidade do Cercado evidencia 
a presença da imigração europeia na região.  
 
As informações estatísticas de caráter mais geral para os três municípios mostram a 
existência de processos migratórios, com características específicas em cada local 
(Tabela 4.3.2.3a). Em Campo Largo, tomando as informações do Censo Demográfico de 

2010 sobre as pessoas de cinco anos ou mais de idade que não residiam no município em 
31/07/2005 (Tabela 4.3.2.3b), pode-se observar a existência de um importante fluxo 
migratório para o município no segundo quinquênio da década. Para a área urbana 
direcionaram-se 7.893 pessoas nos últimos cinco anos da década de 2000. É um processo 
associado tanto a certa industrialização de Campo Largo, oferecendo maiores 
oportunidades de emprego, quanto à expansão da Capital em direção a municípios 
próximos, onde o preço da terra ainda é relativamente mais baixo.  
 
Considerando a dimensão demográfica, o contingente de novos moradores foi mais 
acentuado em Campo Largo. Mesmo assim, Ponta Grossa apresentou volume 
considerável, ainda mantendo-se como grande polo industrial que proporciona novas 
oportunidades de emprego e por isso se mantém como atrativo a processos migratórios.  
 
Palmeira, especificamente, apresenta certa migração, em contexto muito próximo ao de 
Campo Largo, porém com menor intensidade. Entretanto, chama atenção a participação 
percentual mais elevada de migração para as áreas rurais, em comparação com os outros 
dois municípios.  

 
Tabela 4.3.2.3a  – Pessoas residentes em Campo Largo em 2010, que não residiam no município em 

31/07/2005 e que residiam na unidade da federação há menos de 10 anos ininterruptos. 

Município 

Pessoas de 5 anos ou mais 
de idade que não residiam 

no município em 
31/07/2005  

% 

Pessoas que residiam há 
menos de 10 anos 

ininterruptos na Unidade 
da Federação  

% 

Campo Largo     

   Total 8.751 100 3.756 100 

   Urbana 7.893 90,20 3.468 92,33 

   Rural 857 9,80 288 7,67 

Palmeira     

   Total 1.845 100 977 100 

   Urbana 1.228 66,55 755 77,30 

   Rural 617 33,45 222 22,70 

Ponta Grossa     

   Total 18.890 100 11.862 100 
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Município 

Pessoas de 5 anos ou mais 
de idade que não residiam 

no município em 
31/07/2005  

% 

Pessoas que residiam há 
menos de 10 anos 

ininterruptos na Unidade 
da Federação  

% 

   Urbana 18.212 96,41 11.726 98,86 

   Rural 678 3,59 136 1,14 

FONTE: IBGE. Censo Demográfico, 2010. 

 
No caso específico de Campo Largo, a interrelação com Curitiba pode ser comprovada a 
partir do local de trabalho das pessoas ocupadas que residiam neste município. Em 
Campo Largo, das 57.231 pessoas ocupadas, 15.183 (15,78%) realizavam suas atividades 
produtivas em outro município.  
 
Tabela 4.3.2.3b – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas, segundo local de ocupação, em Campo 

Largo, Ponta Grossa e Palmeira – 2010. 

Município 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade 

Total 
Frequentavam 

escola 

Frequentavam 
escola - no 

município de 
residência 

Frequentavam 
escola - em 

outro município 

Campo Largo         

Total 96.196 21.555 17.894 3.650 

Ocupadas 57.231 6.410 3.946 2.464 

Ocupadas - município de residência 41.328 4.434 3.160 1.275 

Ocupadas - outro município 15.183 1.948 765 1.182 

Palmeira     

Total 27.239 5.684 5.158 526 

Ocupadas 15.168 1.451 1.122 329 

Ocupadas - município de residência 14.307 1.369 1.111 258 

Ocupadas - outro município 633 70 - 70 

Ponta Grossa     

Total 263.232 63.486 62.040 1.399 

Ocupadas 139.096 16.334 15.579 727 

Ocupadas - município de residência 131.130 15.558 15.005 526 

Ocupadas - outro município 5.726 718 540 178 

FONTE: IBGE. Censo Demográfico, 2010. 

 
4.3.2.4 – Demografia e Modo de Vida das Comunidades Urbanas e Rurais na ADA e AID 
 
Foi identificada a presença de algumas comunidades no entorno mais próximo ao 

empreendimento considerando um raio de dez quilômetros em relação ao 
empreendimento. No caso de Palmeira, a principal comunidade afetada trata-se do 
Cercado. Além destas, pode-se citar as diversas comunidades no entorno da Colônia 
Quero-Quero, o Assentamento Palmares II e a Colônia Witmarsun.  
 
Em Ponta Grossa, a comunidade mais afetada é a Fazenda das Almas, localizada na 
divisa com Campo Largo. Também há proximidade com Cambijuzinho, distante pouco 
mais de um quilômetro, mas apresentando grau bem inferior de possibilidade de 
interferências na sua dinâmica econômica e social. 
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Em Campo Largo, a localidade mais próxima é a do Jacuí e, em seguida, Barreiros. A 
pouca distância entre elas leva a que sejam consideradas por muitos entrevistados como 
uma só. Apesar do acesso precário, muitos moradores destas duas localidades utilizam a 
estrada da Fazenda Boiada para dirigirem-se à Colônia Quero-Quero ou Witmarsun, com 
as quais mantêm relação econômica e social. Há algumas famílias residentes em 
Jacuí/Barreiros com relação de parentesco com moradores de Witmarsun e Quero 
Quero.   
 
A Figura 4.3.2.4a e Tabela 4.3.2.4a apresentam as comunidades existentes, sua 
localização e distância aproximada.  
 

 
Figura 4.3.2.4a – Localização das localidades, comunidades (na AID), distritos e das sedes dos municípios 

interceptados pelo empreendimento. 
Fonte: ITCG, Produtos Cartográficos, 2010; e IBGE, Geociências, 2010. 

 
 
 

Tabela 4.3.2.4a – Localidades, comunidades, distritos e sedes, localizadas nos municípios de Ponta 
Grossa, Palmeira e Campo Largo – 2010. 

Município Nome Tipo Localização (22 J) 
Distância 

aproximada 

Ponta 
Grossa 

Uvaia Distrito 563582.0403 m E 7227123.6558 m S 54,7 km 

Guaragi Distrito 577512.1608 m E 7204186.5937 m S 34,5 km 

Itaiacoca Distrito 611239.7307 m E 7219145.3602 m S 16,2 km 

Piriquitos Distrito 564437.0000 m E 7235751.0000 m S 58,4 km 

Fazenda das 
Almas(1) 

Comunidade 619007.00 m E 7204753.00 m S 2,6 km 

Cambijuzinho Comunidade 610954.00 m E 7202838.00 m S 1,5 km 

Cambiju Comunidade 608745.00 m E 7203875.00 m S 3,6 km 

Sede Sede municipal 584019.0384 m E 7224638.3385 m S 36,1 km 

Palmeira 

Papagaios Novos Distrito 587020.8741 m E 7189998.2918 m S 27,3 km 

Pinheral Grande Localidade 592359.9998 m E 7177574.4621 m S 30,3 km 

Poço Grande Localidade 581960.8769 m E 7173658.7770 m S 40,4 km 

Cantagalo Localidade 592885.5057 m E 7166686.3414 m S 38,9 km 

Primavera Comunidade 605981.1640 m E 7197673.1638 m S 6,8 km 
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Município Nome Tipo Localização (22 J) 
Distância 

aproximada 

Assentamento 
Palmares II 

Comunidade 608081.1640 m E 7198990.1638 m S 4,3 km 

Salto Comunidade 609605.1640 m E 7197162.1638 m S 4,2 km 

Cajuru Comunidade 607666.1640 m E 7194288.1638 m S 7,6 km 

Colônia Quero 
Quero 

Comunidade 607220.1640 m E 7192024.1638 m S 9,8 km 

Witmarsum Comunidade 618686.00 m E 7187013.00 m S 14,5 km 

Cercado Comunidade 621354.00 m E 7198819.00 m S 5,9 km 

Aldeia 2 Comunidade 619837.00 m E 7188622.00 m S 13,6 km 

Aldeia 3 Comunidade 615078.00 m E 7192216.00 m S 7,7 km 

Aldeia 4 Comunidade 616607.00 m E 7193550.00 m S 8,5 km 

Aldeia 5 Comunidade 611754.00 m E 7194830.00 m S 5,6 km 

Sede Sede municipal 599856.1423 m E 7187530.7197 m S 17,9 km 

Campo 
Largo 

São Silvestre Distrito 638011.5055 m E 7228005.2183 m S 32,4 km 

Três Córregos Distrito 637073.6785 m E 7208263.0650 m S 21,0 km 

Bateias Distrito 650816.8985 m E 7194275.2193 m S 35,1 km 

Ferraria Distrito 660681.2318 m E 7182677.3188 m S 48,2 km 

Palmital dos 
Pretos 

Comunidade 623629.00 m E 7210216.00 m S 10,1 km 

Jacuí Comunidade 623681.00 m E 7206442.00 m S 7,6 km 

Barreiros Comunidade 625110.00 m E 7205988.00 m S 8,8 km 

Rei dos Matos Comunidade 624380.00 m E 7198926.00 m S 8,5 km 

Capão Grande Comunidade 625128.00 m E 7197195.00 m S 9,9 km 

Sede Sede municipal 647898.1189 m E 7184116.3966 m S 34,2 km 

Obs.: (1) A Comunidade encontra-se na divisa dos municípios de Ponta Grossa e Campo Largo. 
Fonte: ITCG, Produtos Cartográficos, 2010; e IBGE, Geociências, 2010; e PESQUISA DE CAMPO, 2013.  

 
As comunidades arroladas anteriormente são tipicamente rurais, com exceção da Colônia 
Witmarsun. Dedicam-se à atividade agropecuária, utilizando mão de obra basicamente 
familiar. Parte da produção é utilizada apenas para consumo próprio. As propriedades de 
porte muito pequeno normalmente dedicam a produção unicamente para autoconsumo, 
inexistindo comercialização.  
 
Mais recentemente, muitos pequenos produtores têm vendido suas terras ou abandonado 

a lavoura para se inserir em atividades assalariadas em propriedades vizinhas de maior 
porte. 
 
Em muitas comunidades ainda são desenvolvidas atividades tradicionais em termos de 
gastronomia, como a fabricação de produtos coloniais: queijo, salame e geleias, alguns 
dos quais destinados à comercialização.   
 
Muitas das comunidades no entorno do empreendimento, como Primavera, Cajuru, 
Papagaios Novos, Vieiras, Witmarsun (antiga Cancela), Santa Cruz, no município de 
Palmeira, tiveram sua origem na formação de fazendas em terras recebidas como 
sesmarias, ainda nos séculos XVII e XVIII. As propriedades foram sendo transferidas e 
subdivididas entre herdeiros através de testamentos e inventários até a formação de 
pequenas comunidades rurais da atualidade (LOPES, 2000). 
 
Foi possível observar a existência de fortes laços de vizinhança dentro das comunidades, 
assim como entre comunidades. A Colônia Witmarsun desenvolve importante função 
social e econômica em relação às demais comunidades. Muitos dos pequenos produtores 
rurais destinam a produção de leite à cooperativa de Witmarsun, assim como utilizam a 
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escola, o posto de saúde e outros serviços, como bancos, agência de correio, entre 
outros. Alguns possuem laços de parentesco e fazem visitas com certa frequência e 
dedicam parte das férias escolares à convivência com familiares. Há, desta forma, 
permanente fluxo de pessoas e veículos entre as comunidades. 
 
O mesmo acontece com a Colônia Quero-Quero. A escola local e o posto de saúde 
atendem moradores de diversas comunidades do entorno, inclusive do Cercado e do 
Jacuí, em função de relações de parentesco principalmente. Há também uma filial de 
cooperativa da Witmarsun na colônia, que atende às demandas de muitas comunidades 
do entorno. Assim como as demais comunidades, apresenta forte interação e 
dependência social e econômica da Colônia Witmarsun.  
 
Entre estas comunidades, vale destacar a maior possibilidade de interferências em 
função da instalação e operação do empreendimento no Cercado, na Fazenda das Almas 
e no Jacuí/Barreiros. 
 
A Comunidade do Cercado, conhecida pela tradição quilombola, vem passando por um 

rápido processo de esvaziamento demográfico após a concessão dos títulos de 
propriedade das suas terras pelo governo estadual. A comunidade, que já chegou a ter 
aproximadamente 500 moradores em 1989, estando 120 frequentando a escola existente 
no local, hoje conta com aproximadamente 35 moradores, estando sete crianças e 
adolescentes frequentando a escola da Colônia Witmarsun, distante 32 quilômetros da 
comunidade. Alguns destes moradores trabalham durante a semana em cidades próximas 
e dirigem-se ao Cercado apenas nos finais de semana. Destes moradores, nem todos são 
remanescentes de quilombolas.  
 

 
Foto 4.3.2.4a – Escola Menonita, no Cercado. 

 
A maioria dos moradores vive do trabalho na roça, principalmente em propriedades de 
terceiros, de aposentadorias e da roça de subsistência. Há uma família que dispõe de 
maior nível de instrução e postos de trabalho regulares e formalizados, que é referência 
para muitos moradores. A Fazenda Lugarini (Foto 4.3.2.4b), de confinamento de gado, 
é um importante contratante, assim como a Fazenda Santa Cruz. 
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Foto 4.3.2.4b – Fazenda Lugarini, no Cercado. 

 

Há na comunidade uma igreja em devoção a São Sebastião (Fotos 4.3.2.4c e 
4.3.2.4d), em que é realizada missa mensalmente. É também realizada festa anual 
no dia de São Sebastião, sendo a refeição distribuída gratuitamente aos participantes. 

 

 
Foto 4.3.2.4c – Igreja de São Sebastião, no Cercado. 
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Foto 4.3.2.4d – Vista interna da Igreja de São Sebastião, no Cercado. 

 

Há também cemitério de uso dos moradores (Foto 4.3.2.4e), próximo à comunidade do 
Cercado, que foi objeto de ampliação (pelos moradores), tendo perdido parte do muro 
centenário que o circundava. Desde a ampliação não houve sepultamentos no local. 
 

 
Foto 4.3.2.4e – Cemitério que atende a Comunidade do Cercado. 

 
A comunidade Fazenda das Almas refere-se à parte da Fazenda de mesmo nome que foi 
vendida pelo patriarca da família. Atualmente residem seis famílias, totalizando 16 
moradores. A sua relação é muito forte com o distrito de Três Córregos em Campo 
Largo, apesar da dificuldade de acesso. O transporte escolar leva os alunos para a escola 
em Três Córregos. O atendimento em saúde é realizado em Santa Cruz ou Três Córregos, 
em Campo Largo. Há no local uma igreja em devoção a Bom Jesus (Foto 4.3.2.4f). Pôde 
ser observada a presença de algumas construções novas na comunidade, sugerindo a 
possibilidade de ampliação no número de moradores.  
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Foto 4.3.2.4f – Igreja de São Benedito, na Fazenda das Almas. 

 

A área remanescente da Fazenda das Almas (Foto 4.3.2.4g), que será parcialmente 
ocupada pelo empreendimento, é quase totalmente arrendada, dedicando-se à lavoura 
tecnificada (104 alqueires). A área atual da fazenda é de 225 alqueires. A parte ainda 
utilizada pelos proprietários é destinada à criação de carneiros para fins comerciais, em 
torno de 230 cabeças. A fazenda está com a família há mais de 100 anos. Atualmente 
residem duas famílias descendentes do patriarca que iniciou a propriedade, em casas 
separadas e distantes entre si.  
 
A família que será mais afetada é composta atualmente por três pessoas, todas adultas. 
Já houve tentativa de desenvolver atividades ligadas ao turismo rural, mas sem 
continuidade. O casal entrevistado esboçou intenção em vender a propriedade, mas esta 
ainda não pareceu ser uma decisão muito estruturada. Há duas edificações utilizadas 
como moradia, uma pelo casal e outra pelo filho. As edificações são em madeira 
apropriada, dispõe de água encanada, banheiro com vaso sanitário, fossa, acesso à 
energia elétrica, TV, geladeira, fogão a gás, entre outros equipamentos domésticos. O 
lixo é queimado na propriedade.   
 
As demais edificações têm fins produtivos ou estão sem uso específico, todas localizadas 

no entorno das moradias. Apesar da proximidade do empreendimento, não está prevista 
a relocação dos moradores. A estrutura edificada remonta ao período em que a 
propriedade era inteiramente explorada pelo proprietário. 
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Foto 4.3.2.4g – Vista de parte da área remanescente da Fazenda das Almas. 

 

A Fazenda Boiada, também deverá ter parte das suas terras afetada pelo 
empreendimento. Situada às margens da Rodovia do Café e da estrada de acesso às 
Comunidades da Fazenda das Almas e Cercado, praticamente metade da sua área é 
explorada pelo proprietário com a criação de gado (Foto 4.3.2.4h). Atualmente nela são 
criados cerca de 400 animais que se destinam à comercialização.  
 

 
Foto 4.3.2.4h – Área de pastagem na Fazenda Boiada. 

 
A outra parte da fazenda é arrendada para três irmãos que residem em Palmeira e 
contratam cerca de três empregados para o cultivo de produtos tecnificados, como a 
soja e milho (Foto 4.3.2.4i). 
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Foto 4.3.2.4i – Residência da família do empregado do proprietário da Fazenda Boiada. 

 
Na Fazenda estão edificados dois barracões de madeira apropriada (Foto 4.3.2.4j), que 
são utilizados para o desenvolvimento das atividades produtivas realizadas, e duas 
residências, sendo uma de madeira apropriada, que não está sendo habitada, e outra de 
alvenaria, onde reside um empregado do proprietário, sua esposa, uma filha e um neto. 

 

 
Foto 4.3.2.4j – Barracões edificados na Fazenda Boiada. 

 
Esta casa está interligada à rede de energia elétrica, possui água encanada, banheiro 
com chuveiro e vaso sanitário, cujo esgoto é destinado à fossa, televisão, computador, 
fogão a gás, geladeira, dentre outros equipamentos domésticos. O lixo produzido é 
normalmente queimado na propriedade. 
 

A filha possui vínculo de trabalho fora da propriedade e o neto (de 14 anos) estuda em 
escola localizada na Colônia Witmarsun. O ônibus escolar que transporta outros 
moradores das demais Colônias nas proximidades da Fazenda também é utilizado por 
este morador. 
 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa 270 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

Assim como os moradores da parte remanescente da Fazenda das Almas, a família 
residente na Fazenda Boiada possui relações de vizinhança, apesar da distância entre as 
moradias. Participam das festas realizadas nas comunidades próximas, como, por 
exemplo, as festas realizadas na Igreja de Nossa Senhora das Pedras (Foto 4.3.2.4k). 
Também possuem laços de parentesco com moradores da sede municipal de Palmeira.  
 
A estrada vicinal atravessa a Fazenda separando as estruturas edificadas em duas partes. 
De um lado, as residências, e de outro, os barracões. 
 
Há bem próximo ao Cercado (6 quilômetros), a Capela Nossa Senhora das Pedras. Nessa 
capela é realizada missa uma vez por mês, havendo catequese nos sábados. Segundo 
moradores do local, nos finais de semana há intenso fluxo de veículos para fins turísticos 
e de lazer. É possível acampar no local, bastando para isso obter autorização em 
Palmeira. 
 
Entre os eventos realizados no local, pode-se citar cavalgadas durante o carnaval, a Sopa 
de Pinhão, em julho, realizada pelo Jeep Club, a Festa ao padroeiro, no primeiro 

domingo de agosto. Já houve evento com a presença de mais de nove mil pessoas. 
Atualmente, residem no local três adultos, sendo que um deles trabalha em propriedade 
próxima. 
 

 
Foto 4.3.2.4k – Área para eventos junto à Igreja Nossa Senhora das Pedras. 

 
A Comunidade do Jacuí, pertencente ao Distrito de Três Córregos, em Campo Largo, 
possui atualmente uma população em torno de 200 pessoas. As crianças e adolescentes 
utilizam o colégio estadual em Três Córregos, dispondo de transporte escolar. É um 
caminho cansativo e demorado para acesso à escola. Este colégio tem atualmente em 
torno de mil alunos, segundo moradores do Jacuí. O atendimento à saúde é realizado em 
Santa Cruz ou Três Córregos.  
 
Os moradores têm como principais fontes de renda o trabalho na roça como diaristas, a 
serraria Águia, a Fazenda Demeterco, a produção para autoconsumo e para 
comercializar com a cooperativa da Witmarsun. Na vila há um estabelecimento 

comercial e um campo de futebol. As terras que possuem são, de um modo geral, 
exíguas e insuficientes para tirar dela o sustento. 
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Os moradores espalham-se ao longo da sinuosa e íngreme rodovia não pavimentada, 
dificultando a maior interação entre eles. Em função da estrada estreita e não 
existência de calçadas, há pedestres trafegando na pista de rolamento, muitas vezes 
muito precária. Além das moradias, há também acesso a duas igrejas e um cemitério, o 
que pode gerar maiores possibilidades de acidentes. No Jacuí estão instaladas as igrejas 
Luterana (Fotos 4.3.2.4l e 4.3.2.4m) e Irmãos Menonitas (Foto 4.3.2.4n). A dificuldade 
de acesso e deficiência de postos de trabalho e mesmo de escoamento da reduzida 
produção local tem levado ao aumento da migração, principalmente de jovens. Em 
função disto, foi observada a presença de casas abandonadas no acesso ao Jacuí.  
 

 
Foto 4.3.2.4l – Igreja Luterana, no Jacuí. 

 

 
Foto 4.3.2.4m – Área para eventos junto à Igreja Luterana. 
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Foto 4.3.2.4n – Igreja Menonita, no Jacuí. 

 

 
Figura 4.3.2.4b – Principais pontos referentes às comunidades estudadas. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem: 01 set. 2012; e PESQUISA DE CAMPO, 2013. 

 

As demais comunidades que podem, de alguma forma, sofrer interferência da instalação 
e operação do empreendimento são a seguir caracterizadas. 
 
A Colônia Quero-Quero centraliza a prestação de serviços para uma série de 
comunidades próximas, como Salto e Cajuru. A estimativa de moradores do local é de 

que residam aproximadamente 600 pessoas na localidade, compondo-se principalmente 
de famílias com pequeno número de integrantes. A origem russo-alemã é muito 
importante para os moradores e tradições locais.  
 
Em 1878 Palmeira recebeu muitas famílias de imigrantes russos-alemães, os quais eram 
inicialmente encaminhados para alojamento na Colônia Sinimbu, até a definição das 
terras que deveriam ocupar. As colônias criadas separaram os luteranos nos núcleos de 
Marcondes (atual Pugas), Hartman (atual Quero-Quero) e Papagaios Novos, e os católicos 
formaram os núcleos de Nossa Senhora do Lago, Santa Quitéria e Alegrete (AUER, 2013). 
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Cerca de 50% dos imigrantes, por motivos diversos, não permaneceram na região. Sendo 
assim, prosperaram somente as colônias Quero-Quero, Pugas, Nossa Senhora do Lago e 
Papagaios Novos (AUER, 2013).   
 
Em 1º de junho de 1878 chegaram a Quero-Quero 70 famílias e 128 integrantes (Foto 
4.3.2.4o), os quais foram divididos nas casas construídas em três núcleos: Sede, a um 
quilômetro da Sede e na Fazenda Capão d’Anta (PIZANI, 2008). Ainda há edificações que 
remontam ao início da ocupação da região, como a Casa Hartmann (uma das principais 
famílias que migraram para a região – Foto 4.3.2.4p).  
 

 
Foto 4.3.2.4o – Casa Hartmann, na Colônia Quero-Quero. 

 

 
Foto 4.3.2.4p – Placa em homenagem à imigração russo-alemã, com destaque para as principais famílias. 

 
A história da comunidade foi por muito tempo associada a grandes dificuldades 
financeiras. Em função disto, a população, mesmo após muitos anos da chegada dos 
primeiros imigrantes, continuava a receber doações (principalmente vestuário) do país 
de origem. 
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Há na comunidade uma escola estadual (Foto 4.3.2.4q), que atende atualmente 140 
alunos de diversas comunidades. Essa escola dispõe apenas de ensino fundamental, já 
tendo abrigado 200 alunos. 
 

 
Foto 4.3.2.4q – Escola estadual da Colônia Quero-Quero. 

 
O posto de saúde da colônia (Foto 4.3.2.4r), localizado ao lado da escola, oferece 
atendimento dentário duas vezes por semana, sendo um dia exclusivo para alunos da 
escola, e médico na terça feira. Há permanentemente uma enfermeira disponível para 
atendimento. Nas entrevistas realizadas pôde ser constatado como principais problemas 
relacionados à saúde, o aumento do uso de álcool e acidentes de trânsito com jovens. 
 

 
Foto 4.3.2.4r – Posto de saúde na Colônia Quero-Quero. 

 
A comunidade recebe água tratada pela SANEPAR, através de poço. Há uma igreja 
luterana e uma igreja evangélica de confissão luterana do Brasil. O barracão da igreja 
desenvolve atividades com um grupo de 50 jovens. 
 
Os moradores desenvolvem atividades agropecuárias, destinadas tanto ao consumo 
próprio quanto à comercialização. Há uma filial da cooperativa Witmarsun que atende os 
produtores e moradores locais (Foto 4.3.2.4s).  
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Foto 4.3.2.4s – Armazém da Witmarsun que atende os moradores da Colônia. 

 

A Colônia Witmarsun (Foto 4.3.2.4t), referência para a maioria das comunidades 
próximas, surgiu em junho de 1951 quando a socidade Comercial e Industrial Witmarsun 
adquiriu a Fazenda Cancela. A compra tinha por objetivo dar melhores condições de 
trabalho aos Menonitas que haviam formado a colônia no município catarinense de 
Ibirama, onde se instalaram quando fugiram de perseguições religiosas na Rússia. Junto 
com a colônia foi formada a Cooperativa Mista Agropecuária Witmarsun Ltda., a qual 
dava suporte para as atividades agrícolas e produção de leite. A Cooperativa produzia 
doce de leite, manteiga, creme de leite e queijo, os quais eram comercializados com a 
marca Cancela (CORREIO DE NOTÍCIAS, 1987). Há registros da Fazenda Cancela 
anteriores ao ano de 1770, quando ali eram criados cavalos e bois, utilizando-se mão-de-
obra escrava. 
 
A Colônia conta com Museu, que retrata a história dos imigrantes na formação da 
Colônia. Até os anos de 1970 a Colônia trazia da Alemanha professores especialistas para 
contribuir na formação de jovens e de professores. A população de cerca de 1500 
moradores mantém a tradição do idioma e outros costumes. 
 

 
Foto 4.3.2.4t – Placa alusiva aos 40 anos de fundação da Colônia. 
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Em Witmarsun há pousadas,  restaurantes e cafés coloniais que oferecem comidas típicas 
alemãs (Foto 4.3.2.4u). As principais festas da comunidade são: aniversário da chegada 
dos primeiros imigrantes, festa das missões e o Natal. Produzem artesanato típico-
tradicional comercializado nas pousadas, cafés e nas festas (COLÔNIA WITMARSUN, 
2013). 
 

 
Foto 4.3.2.4u – Centro de Informações e Apoio ao Turista em construção na Colônia Witmarsun. 

 
Além disso, a Colônia conta com ampla infraestrutura de atendimento social e 
econômico, como subestação de energia elétrica, unidade da Polícia Militar (Foto 
4.3.2.4v), escola estadual (Foto 4.3.2.4w), fornecendo inclusive ensino médio, hospital 
(Foto 4.3.2.4x), estabelecimentos bancários, entre outros. 
 

 
Foto 4.3.2.4v – Destacamento da Polícia Militar em Witmarsun. 
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Foto 4.3.2.4w – Colégio Estadual Fritz Kliewer em Witmarsun. 

 

 
Foto 4.3.2.4x – Hospital da Colônia Witmarsun. 

 

A Colônia está subdividida em cinco Aldeias, sendo que algumas sofrem com a pouca 
infraestrutura e com a situação de pobreza. A sua sustentação econômica é a agricultura 
e a pecuária. As aldeias 4 e 5 estão mais próximas ao empreendimento.  
 
A subdivisão das terras tem levado muitos jovens a deixarem a comunidade para 
trabalhar em outras localidades, retornando apenas nos finais de semana para encontro 
com famlliares e lazer. 
 
Há também um assentamento próximo (Foto 4.3.2.4y, Figura 4.3.2.4c). O Projeto de 
Reforma Agrária denominado Palmares II teve, em 2000, contratada pelo INCRA a 
medição e demarcação de 24 lotes. Em 2011, 17 assentados foram atendidos pelo 
programa “Luz para todos” do Ministério das Minas e Energia (COIMBRA JUNIOR, 2006), 
já sinalizando a redução do número de famílias assentadas. Em 2012, 10 famílias foram 

beneficiadas pelo PAC2 com a instalação de módulos sanitários nas residências. Apenas 
quatro famílias receberam a concessão de uso emitido pelo INCRA, em 2011 (TCU 
753/2008) (INCRA, 2013). As entrevistas na comunidade confirmaram a existência 
atualmente de dez famílias, tendo em torno de 40 moradores.  
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Segundo o diagnóstico do Plano Diretor Participativo de Palmeira, o assentamento tem 
como principais características a divisão em pequenos lotes, com pouca infraestrutura, 
com falta de água, sistema de disposição adequada de esgoto e coleta de lixo. Praticam 
agricultura de subsistência, agricultura familiar predominando a pecuária leiteira, 
agricultura orgânica e apicultura. O transporte coletivo e escolar é insuficiente. Está 
inserido na APA da Escarpa Devoniana, dispondo de estrutura viária precária e com 
ausência de titulação da propriedade, apenas documento de posse e uso concedido pelo 
INCRA (PALMEIRA, Lei 2.623/2007, art. 195).    
 
Há entre os assentados uma forte relação de vizinhança, ajudando-se mutuamente. As 
demandas sociais são atendidas principalmente pela estrutura existente na sede 
municipal de Palmeira. Todos os assentados trabalham na agricultura, com exceção de 
um integrante, que trabalha em indústria da região. As principais lavouras são o milho e 
a soja. Criam pequenos animais para consumo próprio. 
 

 
Foto 4.3.2.4y – Assentamento Palmares II. 

 
Há, ainda, uma comunidade próxima ao empreendimento, distante pouco mais de um 
quilômetro, à beira da BR-376, a Chácara Cambijuzinho. É uma comunidade que tem 
como principais meios de sobrevivência o atendimento das demandas de mão de obra do 
Posto Tibagi, no lado oposto da via, e o trabalho como diarista na agropecuária. São 
aproximadamente 16 famílias, residindo em pequenos lotes, muito próximos entre si. A 
pequena dimensão dos lotes não permite que a atividade com a lavoura e com a criação 
de animais garanta a sua sobrevivência. Havia escola na localidade, mas já encontra-se 
desativada. A principal relação com esta comunidade poderá ser a geração de emprego e 
renda. 
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Figura 4.3.2.4c – Localização do Assentamento Palmares II, no município de Palmeira. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 04 set. 2011; e PESQUISA DE CAMPO, 2013. 

 
4.3.2.5 – Índice de Desenvolvimento Humano e Condições de Vida 
 
Muitos são os indicadores que têm buscado apreender as condições de vida da população 
e sua evolução. A despeito do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, do PNUD – 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apresentar, sua utilização procura 
apontar a evolução histórica das condições de vida. 
 

O comportamento do IDH nos três municípios indicou melhoria na qualidade de vida de 
seus moradores entre os anos de 1990, 2000 e 2010 (Tabela 4.3.2.5a). Além disto, os 
municípios apresentaram IDH em níveis relativamente elevados, situando-se na condição 
de alto desenvolvimento humano. 
 
O IDH classifica os municípios por faixas de desenvolvimento. É considerado muito baixo 
desenvolvimento humano quando situado entre 0 e 0,499; baixo desenvolvimento 
humano entre 0,500 e 0,599; médio desenvolvimento humano entre 0,600 e 0,699; alto 
desenvolvimento humano entre e 0,700 e 0,799; e muito alto desenvolvimento humano , 
acima de 0,800. 
 
Apesar disto, enquanto Ponta Grossa e Campo Largo melhoraram as suas posições no 
ranking estadual do IDH, passando de 23º para 15º lugar e de 81º para 43º, 
respectivamente entre os anos de 2000 e 2010, o município de Palmeira perdeu posição 
passando de 112º para 141º. 
 
Há que observar que o valor médio do IDH de Ponta Grossa, superou o observado para o 

total do estado do Paraná e Campo Largo e principalmente Palmeira situaram-se pouco 
abaixo da média estadual em 2010. 
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Tabela 4.3.2.5a - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, segundo os seus componentes, 
no Estado do Paraná e nos municípios selecionados – 1991, 2000 e 2010. 

Municípios 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IDH-M Educação Longevidade Renda 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Ponta 
Grossa 

0,548 0,676 0,763 0,359 0,548 0,703 0,708 0,803 0,837 0,649 0,701 0,755 

Palmeira 0,484 0,629 0,718 0,280 0,499 0,618 0,671 0,736 0,826 0,603 0,678 0,725 

Campo 
Largo 

0,486 0,639 0,745 0,263 0,483 0,664 0,709 0,800 0,854 0,615 0,674 0,730 

Paraná 0,507 0,650 0,749 0,298 0,522 0,668 0,679 0,747 0,830 0,644 0,704 0,757 

Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010. 
 

Considerando-se as três componentes do IDH, educação, longevidade e renda, em 2010, 
nos três municípios o sub-índice longevidade apresentou os maiores índices, seguido da 
variável renda e educação (Figuras 4.3.2.5a, 4.3.2.5b e 4.3.2.5c).  
 

 
Figura 4.3.2.5a – Evolução do IDH-M e dos seus três componentes, no município de Ponta Grossa – 1991, 

2000 e 2010. 
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

 

 
Figura 4.3.2.5b – Evolução do IGH-M e dos seus três componentes, no município de Palmeira – 1991, 2000 

e 2010. 
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 
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Figura 4.3.2.5c – Evolução do IDH-M e dos seus três componentes, no município de Campo Largo – 1991, 

2000 e 2010. 
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000. 

 

Cabe notar que o IDH longevidade, baseado nas estimativas de esperança de vida ao 
nascer (número médio de anos que uma pessoa nascida naquela localidade no ano de 
referência deve viver), procura refletir as condições de saúde e salubridade da 
população, as quais em grande medida são vinculadas aos serviços de saúde pública 
oferecidos  pelo poder público. 
 
Por sua vez, embora tenha sido o pior índice em termos de classificação em 2010, a 
variável educação foi a que apresentou o crescimento mais significativo entre os anos de 
2000 e 2010 em todos os municípios considerados. Ressalte-se que, de modo geral, a 
evolução desta variável também se associa em grande parte aos serviços de educação 
disponibilizados pelo poder público. 
 
Diferentemente de muitos municípios do estado, a variável renda manteve-se 
relativamente elevada, frente às demais componentes, o que sinaliza desempenho 
comparativamente mais satisfatório do mercado de trabalho local. 
 
Da ótica do FIRJAN, índice que apresenta informações mais atualizadas do que o IDH, 
também houve melhoria generalizada do desenvolvimento humano nos três municípios 

(Tabela 4.3.2.5b). 
 
A variável Emprego e Renda em Ponta Grossa apresentou o comportamento mais 
positivo, passando de 0,546 em 2000 para 0,8306 em 2010. Entretanto, o maior índice 
foi exibido pela variável Saúde, com 0,8756. 
 
Em Palmeira, a maior deficiência refere-se à geração de emprego e renda, contando 
com o índice de 0,5855 em 2010. 
   
Apesar de Palmeira possuir IFDM bem abaixo do de Ponta Grossa, o seu índice referente 
à Saúde apresentou valor superior ao daquele município.  
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Campo Largo apresentou o maior índice da variável Educação, entre os três municípios 
analisados, com 0,8168. Contudo, o seu índice mais alto foi o da Saúde, com 0,8862, 
superando Palmeira (0,8825).  
 

Tabela 4.3.2.5b – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM, segundo seus componentes, no 
Estado do Paraná e nos municípios selecionados – 2000 – 2005 a 2010. 

Município Variável 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ponta 
Grossa 

IFDM 0,6874 0,8304 0,807 0,8061 0,8115 0,8256 0,8318 

   Emprego & Renda 0,546 0,9255 0,8425 0,8224 0,8126 0,8233 0,8306 

   Educação  0,7314 0,7249 0,7268 0,7313 0,7471 0,7777 0,7891 

   Saúde  0,785 0,8409 0,8517 0,8646 0,8749 0,8759 0,8756 

Palmeira 

IFDM 0,6119 0,7017 0,6976 0,68 0,7196 0,7328 0,7480 

   Emprego & Renda 0,3712 0,5164 0,521 0,4428 0,5357 0,5528 0,5855 

   Educação  0,7268 0,7477 0,7293 0,7243 0,7286 0,7612 0,7759 

   Saúde  0,7376 0,8412 0,8426 0,8729 0,8946 0,8842 0,8825 

Campo 
Largo 

IFDM 0,7064 0,8153 0,7867 0,7241 0,7485 0,7582 0,8178 

   Emprego & Renda 0,5743 0,8138 0,7150 0,5145 0,6197 0,5958 0,7503 

   Educação  0,7143 0,7764 0,7663 0,7803 0,7384 0,7922 0,8168 

   Saúde  0,8304 0,8559 0,8788 0,8773 0,8874 0,8867 0,8862 

Paraná 

IFDM 0,6522 0,8035 0,8074 0,8244 0,8365 0,8226 0,8427 

   Emprego & Renda 0,4753 0,8209 0,8344 0,8427 0,8641 0,8022 0,8376 

   Educação 0,6855 0,7340 0,7216 0,7544 0,7613 0,7759 0,7957 

   Saúde 0,7959 0,8557 0,8662 0,8762 0,8842 0,8898 0,8948 

Fonte: SISTEMA FIRJAN, IFDM, 2010. 
 

O IPDM, índice criado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
– IPARDES, também indica que, apesar da melhora generalizada, a variável econômica 
Emprego, Renda e Produção Agropecuária apresenta os menores índices nos três 
municípios, sendo a situação menos favorável encontrada em Palmeira (Tabela 
4.3.2.5c).  
 
Nos três municípios, a variável Educação exibiu o melhor desempenho no decorrer dos 
anos. 
 
O índice da variável Saúde de Palmeira foi maior do que o de Ponta Grossa em todos os 
anos, e o de Campo Largo foi maior do que o de Palmeira. 
 
Observa-se que o IPDM de Campo Largo foi superior ao dos outros dois municípios. 

 
Tabela 4.3.2.5c - Índice IPARDES de Desenvolvimento Municipal – IPDM, segundo seus componentes, nos 

municípios selecionados – 2002 – 2005 – 2007 a 2010. 

Município Variável 2002 2005 2007 2008 2009 2010 

Ponta Grossa 

IPDM 0,6156 0,6687 0,6982 0,7022 0,7131 0,7357 

   Emprego, Renda e 
Prod. Agrop.  

0,6509 0,6883 0,6997 0,6810 0,6741 0,7292 

   Educação  0,5849 0,6842 0,7202 0,7328 0,7791 0,7954 

   Saúde  0,6110 0,6336 0,6746 0,6928 0,6860 0,6825 

Palmeira 

IPDM 0,5791 0,6295 0,6640 0,6754 0,6857 0,6962 

   Emprego, Renda e 
Prod. Agrop.  

0,4533 0,5128 0,5186 0,5401 0,5456 0,5815 

   Educação  0,6228 0,6651 0,7431 0,7434 0,7747 0,7746 

   Saúde  0,6610 0,7105 0,7301 0,7426 0,7366 0,7326 

Campo Largo 

IPDM 0,6488 0,7112 0,7022 0,7078 0,7251 0,7372 

   Emprego, Renda e 
Prod. Agrop.  

0,5648 0,6666 0,5972 0,6070 0,6175 0,6477 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa 283 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

   Educação  0,6212 0,6985 0,7287 0,7126 0,7652 0,7882 

   Saúde  0,7602 0,7684 0,7806 0,8038 0,7925 0,7758 

Fonte: IPARDES, Banco de Dados do Estado, 2013. 

 
Com relação ao seu Índice de Gini, os três municípios, após terem piorado entre os anos 
de 1991 e 2000, apresentaram uma diminuição em seu valor entre os anos de 2000 e 
2010 (Tabela 4.3.2.5d). Isso indica que, além dos avanços exibidos pelos indicadores 
sociais anteriormente descritos, o nível de concentração de renda apresentou melhora 

no período mais recente, destacando-se o município de Palmeira.  
 
Tabela 4.3.2.5d – Índice de Gini no Estado do Paraná e nos municípios selecionados – 1991, 2000 e 2010. 

Municípios 
Índice de Gini 

1991 2000 2010 

Ponta Grossa 0,56 0,57 0,54 

Palmeira 0,58 0,63 0,59 

Campo Largo 0,47 0,49 0,45 

Paraná 0,60 0,60 0,53 

Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010. 

 
Complementando os indicadores sociais mais tradicionais avaliados acima, o Ministério 
de Desenvolvimento Social – MDS tem organizado, através do Cadastro Único, os 
beneficiários de diversos programas sociais federais. Apesar da oscilação observada nos 

últimos cinco anos, de 2009 a 2011 o número de famílias beneficiadas pelo Programa 
Bolsa Família nos municípios vem reduzindo sistematicamente, fato provavelmente 
associado à melhoria do mercado de trabalho (Tabela 4.3.2.5e). 
 

Tabela 4.3.2.5e – Número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, no Estado do Paraná e 
nos municípios selecionados – 2007 a 2011(1). 

Municípios 2007 2008 2009 2010 2011 

Ponta Grossa 9.797 8.334 10.215 8.614 8.205 

Palmeira 1.599 1.383 1.767 1.737 1.604 

Campo Largo 3.397 2.739 5.209 4.655 3.833 

Paraná 410.885 367.247 482.335 466.607 444.050 

Obs.: (1) Dados referentes ao mês de dezembro de cada ano, e atualizados em 19 jan. 2012. 
Fonte: MDS apud IPEADATA, Social, 2012. 

 
Em 2011 havia 17.367 famílias em Ponta Grossa, 2.844 famílias em Palmeira e 8.093 
famílias em Campo Largo cadastradas no Cadastro Único do MDS (Tabela 4.3.2.5f). 
Inseridas no Programa Bolsa Família, que tem critérios especificados para participação, 
havia 10.093 famílias em Ponta Grossa, totalizando 44.642 pessoas, 1.710 famílias em 
Palmeira, correspondendo a 7.552 pessoas, e 3.287 famílias em Campo Largo, agregando 

13.962 pessoas. Esses números representam 11,1% das famílias de Ponta Grossa, 18,4% 
das famílias de Palmeira e 11,5% das de Campo Largo.  
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Tabela 4.3.2.5f - Famílias e pessoas inscritas no Cadastro Único e no Programa Bolsa Família, no Estado 
do Paraná e nos municípios selecionados – 2013. 

Municípios 
Total de 

famílias no 
Cadastro Único 

Total de 
pessoas no 

Cadastro Único 

Total de famílias 
no Programa 
Bolsa Família 

Total de 
pessoas no 

Programa Bolsa 
Família 

Ponta Grossa 17.367 71.237 10.093 44.642 

Palmeira 2.844 11.916 1.710 7.552 

Campo Largo 8.093 29.707 3.287 13.962 

Paraná 912.098 3.331.906 444.435 1.809.582 

Fonte: MDS, CadUnico, 2013. 
 

4.3.2.6 – Prestação de Serviços Urbanos Básicos 
 
4.3.2.6.1 – Saúde 
 
A componente saúde apresentou desempenho extremamente positivo através dos 
indicadores de desenvolvimento humano anteriormente arrolados. Pode-se, entretanto, 
observar, que a oferta de serviços tem se concentrado nas áreas urbanas, 
comprometendo o atendimento a regiões rurais mais afastadas.   
 
Os três municípios apresentaram aumento no número de estabelecimentos de saúde nos 
últimos seis anos (Tabela 4.3.2.6.1a).  Observa-se que este crescimento ocorreu 
basicamente na esfera privada, sendo de 84% em Ponta Grossa (passou de 293 para 540), 
de 28% em Palmeira, passando de 25 para 32 unidades, e de 57,7% em Campo Largo 
(aumentando de 52 para 82 unidades). Esta ampliação da oferta de serviços de saúde na 
esfera privada está em grande parte associada à instalação de consultórios isolados. 

 
Tabela 4.3.2.6.1a - Estabelecimentos de saúde, segundo a esfera administrativa, nos municípios 

selecionados – 2006 a 2012(1). 

Município 
Esfera 

Administrativa 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ponta 
Grossa 

Estadual 3 3 3 3 4 5 3 

Municipal 98 91 95 92 88 91 94 

Privada 339 381 431 459 486 520 557 

Total 440 475 529 554 578 616 654 

Palmeira 

Estadual 2 2 - - - - - 

Municipal 16 16 17 17 18 18 18 

Privada 25 26 25 27 28 32 32 

Total 43 44 42 44 46 50 50 

Campo 
Largo 

Estadual - - - - - 1 1 

Municipal 24 24 24 26 28 27 29 

Privada 52 63 65 70 75 75 82 

Total 76 87 89 96 103 103 112 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 

 

A evidente diferença na capacidade de atendimento de Ponta Grossa em relação a 
Campo Largo e Palmeira está relacionada não somente à dimensão demográfica dos 
municípios, mas também à inserção de Ponta Grossa como sede de consórcio 
intermunicipal de Saúde. O CIMSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos 
Gerais tem sede em Ponta Grossa e abrange dezoito municípios: Arapoti, Carambeí, 
Castro, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta 
Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi 

e Ventania. Campo Largo faz parte do Consórcio Paraná Saúde, assim como Palmeira. 
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Os serviços credenciados no CIMSAÚDE sinalizam ampla especialização e diversificação, 
referindo-se a consultas em cardiologia, clínica médica, dermatologia, 
gastroenterologia, infectologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia/traumatologia, 
otorrinolaringologiae e pneumologia. Os exames de diagnóstico abrangem audiometria, 
bera, colonoscopia, densitometria óssea, ecocardiograma, eco-doppler, 
eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, emissão otoacústica, 
endoscopia, enema opaco, espirometria, histerossalpingografia, imitanciometria, 
impedanciometrial, mamografia, mapeamento cerebral, radiodiagnóstico, ressonância 
magnética, retossigmoidoscopia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, 
uretrocistografia, urografia excretora, videolaringologia e videonasofibroscopia (AMCG, 
2012). 
 
Por meio da análise dos estabelecimentos (Tabelas 4.3.2.6.1b, 4.3.2.6.1c e 4.3.2.1d), 
segundo a sua esfera administrativa, é possível observar a relevância da sesfera privada 
na oferta das unidades de atendimento. Porém, estes estabelecimentos privados são 
constituídos basicamente por consultórios isolados, o que limita a sua capacidade de 
atendimento.  

 
Tabela 4.3.2.6.1b - Estabelecimentos de saúde, segundo o tipo de estabelecimento, no município de 

Ponta Grossa – 2006 a 2012(1). 

Tipo de Estabelecimento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Centro de Atenção Hemoterápica e/ou 
Hematológica 

- - - - - - 1 

Central de Regulação de Serviços de Saúde 1 - - - - - - 

Central de Regulação Medica das Urgências - - - - - - 1 

Centro de Atenção Psicossocial-CAPS - - 2 2 2 2 2 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 44 47 50 35 33 31 32 

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 27 35 44 56 71 90 61 

Consultório 323 344 381 402 411 426 488 

Cooperativa - - - - - - 1 

Farmácia 1 3 4 2 2 1 1 

Hospital Especializado 1 1 1 3 3 3 3 

Hospital Geral 7 7 7 6 7 7 7 

Policlínica 5 6 6 7 7 8 9 

Posto de Saúde 12 13 13 19 21 22 18 

Pronto Atendimento - - - - - 3 4 

Pronto Socorro Geral 1 1 1 - - - - 

Secretaria de Saúde - - - 1 1 2 2 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 14 14 17 17 17 18 18 

Unidade de Vigilância em Saúde - 1 1 2 1 - - 

Unidade Móvel de Nível Pre-Hosp-
Urgencia/Emergência 

1 2 2 2 2 2 5 

Unidade Móvel Terrestre 3 1 - - - 1 1 

Total 440 475 529 554 578 616 654 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 

 

Tabela 4.3.2.6.1c - Estabelecimentos de saúde, segundo o tipo de estabelecimento, no município de 
Palmeira – 2006 a 2012(1). 

Tipo de Estabelecimento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 4 4 4 4 4 2 2 

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 2 2 1 1 1 2 2 

Consultório 18 17 17 19 20 23 24 

Hospital Geral 2 4 4 4 4 4 3 

Policlínica 1 1 1 1 1 1 1 
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Tipo de Estabelecimento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Posto de Saúde 14 14 14 14 14 16 16 

Secretaria de Saúde - - - - 1 1 1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 
Terapia 

1 1 1 1 1 1 1 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 1 - - - - - 

Total 43 44 42 44 46 50 50 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 

 

Tabela 4.3.2.6.1d - Estabelecimentos de saúde, segundo o tipo de estabelecimento, no município de 
Campo Largo – 2006 a 2012(1). 

Tipo de Estabelecimento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Centro de Atenção Psicossocial-CAPS - - 1 2 2 2 2 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 20 20 19 20 21 21 21 

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 16 18 18 18 20 19 18 

Consultório 30 39 40 44 46 47 54 

Hospital Especializado 1 1 1 1 2 2 2 

Hospital Geral 3 3 4 3 3 2 2 

Policlínica - - - - - 1 1 

Posto de Saúde - - - - 1 - - 

Pronto Socorro Geral - - - 1 1 1 1 

Secretaria de Saúde - - - - - - 1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 
Terapia 

4 4 4 4 4 5 6 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 1 1 2 2 2 2 

Unidade Móvel de Nível Pre-Hosp-
Urgencia/Emergência 

- - - - - - 1 

Unidade Móvel Terrestre 1 1 1 1 1 1 1 

Total 76 87 89 96 103 103 112 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 

 
O número de leitos de internação em Ponta Grossa sofreu redução de 2009 para 2012 
devido basicamente à diminuição de leitos clínicos, obstétricos e pediátricos. Em 
Palmeira, o número de leitos também diminuiu, passando de 203 em 2009 para 185 em 

2012. Esta redução concentrou-se nos leitos clínicos e obstétricos. Já em Campo Largo, 
ocorreu aumento no número de leitos devido ao aumento no número de leitos cirúrgicos 
e clínicos (Tabela 4.3.2.6.1e). 
 
Segundo estimativa do Ministério da Saúde (2002), o número de leitos totais, 
considerado satisfatório para atendimento das demandas da população, deve variar 
entre 2,5 a 3 por mil habitantes. Os Cadernos de Informações de Saúde (MS/DATASUS, 
2012) indicam que, em dez/2009, Ponta Grossa dispunha de 2,9 leitos por mil habitantes 
e 2,0 leitos SUS por mil habitantes e Campo Largo possuía 3,0 leitos por mil habitantes e  
2,6 leitos SUS por mil habitantes. Já o município de Palmeira dispunha de 5,8 leitos por 
mil habitantes e 4,6 leitos SUS por mil habitantes. Há, assim, em princípio, relativa 
adequação da oferta de leitos nos três municípios. A principal diferença refere-se à 
maior disponibilidade de leitos de outras especialidades e cirúrgicos em Ponta Grossa, 
fato vinculado à sua posição de sede de consórcio intermunicipal de saúde.  
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Tabela 4.3.2.6.1e - Leitos de internação existentes, segundo a especialidade, nos municípios selecionados 
– 2006 a 2012(1). 

Município Especialidade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ponta Grossa 

Cirúrgicos 199 245 271 274 280 270 297 

Clínicos 273 291 296 302 330 340 295 

Obstétrico 95 95 117 117 141 106 97 

Pediátrico 161 85 121 120 120 75 82 

Outras Especialidades 216 13 13 13 25 13 69 

Hospital/DIA - - 7 7 7 7 7 

Total 944 729 825 833 903 811 847 

Palmeira 

Cirúrgicos 11 53 53 55 55 55 18 

Clínicos 53 81 81 74 74 74 71 

Obstétrico 26 35 35 25 25 25 25 

Pediátrico 21 34 34 34 34 34 34 

Total 111 203 203 188 188 188 148 

Campo Largo 

Cirúrgicos 58 58 66 92 101 87 125 

Clínicos 43 43 45 66 70 72 93 

Obstétrico 27 27 18 18 24 23 46 

Pediátrico 54 54 42 32 129 126 79 

Outras Especialidades 50 50 48 48 52 52 52 

Total 232 232 219 256 376 360 395 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 

 
Em termos gerais, o número de profissionais na área da saúde aumentou nos três 
municípios. Em Ponta Grossa, este aumento é resultado do acréscimo no número de 
profissionais de nível superior e do pessoal administrativo. Em Palmeira, está associado 
basicamente a pessoal administrativo e em Campo Largo é consequência do aumento de 
profissionais de nível superior e de nível técnico. 
 
A distribuição de recursos humanos (Tabelas 4.3.2.6.1f, 4.3.2.6.1g e 4.3.2.6.1h) 
mostra que, em 2012, 45% dos profissionais de saúde em Ponta Grossa possuíam nível 
superior, sendo que em 2010 este percentual chegou a 50%. 
 
Já nos municípios de Palmeira e Campo Largo, enquanto no primeiro cerca de 30% do seu 
quadro de profissionais possuía nível superior, no segundo, o percentual foi quase o 
dobro, com aproximadamente 59%.  
 
Tabela 4.3.2.6.1f – Recursos humanos de saúde, segundo a qualificação, no município de Ponta Grossa – 

2008 a 2012(1). 

Ano 

Pessoal de Saúde 
Pessoal 

Administrativo 
Não 

Classificadas 
Total Nível 

Superior 
Nível Técnico 

Técnico/Auxiliar 
Qualificação 
Elementar 

2008 2.550 781 292 81 168 3.872 

2009 2.746 681 245 51 169 3.892 

2010 3.095 890 270 99 204 4.558 

2011 3.435 900 268 210 297 5.110 

2012 3.707 974 298 209 353 5.541 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 
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Tabela 4.3.2.6.1g – Recursos humanos de saúde, segundo a qualificação, no município de Palmeira – 2008 
a 2012(1). 

Ano 

Pessoal de Saúde 
Pessoal 

Administrativo 
Não 

Classificadas 
Total Nível 

Superior 
Nível Técnico 

Técnico/Auxiliar 
Qualificação 
Elementar 

2008 195 86 67 2 11 361 

2009 187 86 68 2 12 355 

2010 184 87 66 7 14 358 

2011 201 87 66 32 22 408 

2012 210 91 70 19 21 411 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 

 

Tabela 4.3.2.6.1h – Recursos humanos de saúde, segundo a qualificação, no município de Campo Largo – 
2008 a 2012(1). 

Ano 

Pessoal de Saúde 
Pessoal 

Administrativo 
Não 

Classificadas 
Total Nível 

Superior 
Nível Técnico 

Técnico/Auxiliar 
Qualificação 
Elementar 

2008 575 200 113 45 27 960 

2009 724 211 101 43 29 1.108 

2010 985 335 112 36 36 1.504 

2011 977 378 130 38 88 1.611 

2012 1.076 438 151 51 100 1.816 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 

 
Nos três municípios, o número de equipamentos existentes também apresentou elevação 
(Tabelas 4.3.2.6.1i, 4.3.2.6.1j e 4.3.2.6.1k). Em Ponta Grossa, o crescimento foi de 
57,7% e está associado principalmente ao acréscimo de equipamentos de manutenção da 
vida, como bomba de infusão e monitor de pressão não invasivo, e de equipamentos de 
odontologia. Palmeira registrou crescimento de 17,7%, resultado direto do aumento dos 

equipamentos de odontologia. Já em Campo Largo, o crescimento foi de 83,4% e é 
consequência, basicamente, do aumento dos equipamentos de manutenção da vida. 
 
A disponibilidade de equipamentos com maior grau de complexidade é mais restrita em 
Campo Largo e principalmente em Palmeira. É o caso dos equipamentos por métodos 
ópticos e gráficos, conforme tabelas a seguir, levando à necessidade de deslocamento 
de pacientes para sua realização em Ponta Grossa ou Curitiba.   
 

Tabela 4.3.2.6.1i – Equipamentos existentes, segundo grupo de equipamentos, no município de Ponta 
Grossa– 2007 a 2012(1). 

Grupo de Equipamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Equipamentos de diagnóstico por imagem 215 227 238 260 277 290 

Equipamentos de infraestrutura 21 83 76 82 84 87 

Equipamentos por métodos ópticos 32 34 37 48 49 55 

Equipamentos por métodos gráficos 40 45 49 54 60 69 

Equipamentos de manutenção da vida 512 565 845 985 979 999 

Equipamentos de Odontologia 737 739 753 778 973 1.000 

Outros equipamentos 101 105 109 116 123 118 

Total 1.658 1.798 2.107 2.323 2.545 2.618 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 
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Tabela 4.3.2.6.1j – Equipamentos existentes, segundo grupo de equipamentos, no município de Palmeira – 
2007 a 2012(1). 

Grupo de Equipamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Equipamentos de diagnóstico por imagem 21 23 24 24 24 22 

Equipamentos de infraestrutura 2 2 2 2 2 2 

Equipamentos por métodos ópticos - - - 3 3 3 

Equipamentos por métodos gráficos 4 4 7 7 7 6 

Equipamentos de manutenção da vida 44 44 57 57 57 49 

Equipamentos de Odontologia 36 42 42 42 53 53 

Outros equipamentos 17 15 10 10 11 11 

Total 124 130 142 145 157 146 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 

 
Tabela 4.3.2.6.1k – Equipamentos existentes, segundo grupo de equipamentos, no município de Campo 

Largo – 2007 a 2012(1). 

Grupo de Equipamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Equipamentos de diagnóstico por imagem 24 27 31 36 37 43 

Equipamentos de infraestrutura 6 6 6 8 9 10 

Equipamentos por métodos ópticos 16 18 18 21 20 20 

Equipamentos por métodos gráficos 15 15 16 22 22 22 

Equipamentos de manutenção da vida 300 345 348 585 586 587 

Equipamentos de Odontologia 92 93 137 156 164 172 

Outros equipamentos 46 59 59 66 65 61 

Total 499 563 615 894 903 915 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de novembro de cada ano. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2013. 

 
Entre as doenças de notificação compulsória no Ministério da Saúde, observa-se, nos três 
municípios, que, apesar da redução no número de acidentes por animais peçonhentos, a 
quantidade de registros em 2012, atualizados até dezembro, continua significativa 
(Tabelas 4.3.2.6.1l, 4.3.2.6.1m e 4.3.2.6.1n). A tuberculose e a intoxicação exógena 
(muito associada à atividade agrícola) também aparecem entre as notificações mais 

frequentes. Chama atenção a violência doméstica em Ponta Grossa e Campo Largo. 
 
Em Ponta Grossa, além das doenças citadas anteriormente, as principais notificações 
compulsórias registradas foram: hepatites virais, coqueluche, hanseníase e meningite. 
 
Apenas em 2009 registrou-se nos três municípios, em nível mais alarmante, a incidência 
de influenza pandêmica. 
 
Tabela 4.3.2.6.1l – Notifcações registradas, por ano do primeiro sintoma, no município de Ponta Grossa – 

2007 a 2012. 

Agravo de notificação 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) 

Acidente por animais peçonhentos(2) 627 542 440 468 599 419 

Coqueluche 5 7 9 2 6 28 

Dengue 6 4 2 10 2 3 

Hanseníase 39 57 31 8 35 25 

Hepatites virais 108 73 61 77 76 45 

Influenza pandêmica - - 1.094 47 - - 

Intoxicação exógena 92 120 69 120 208 110 

Leishmaniose tegumentar americana 1 1 - - - - 

Leptospirose 8 3 5 7 4 8 

Malária 1 - 2 - 2 1 

Meningite 77 47 41 52 36 22 
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Agravo de notificação 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) 

Paralisia flácida aguda 2 3 - - - - 

Sífilis congênita - 5 - - - - 

Sífilis em gestante 4 5 8 3 - - 

Tétano acidental - - - 1 - 1 

Tuberculose 107 104 81 68 63 60 

Violência doméstica  -  - 2 28 148 63 

Obs.: (1) Dados parciais atualizados em 18 dez. 2012; e (2) Município de ocorrência do agravo. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, SINAN, 2012. 

 

Tabela 4.3.2.6.1m – Notifcações registradas, por ano do primeiro sintoma, no município de Palmeira – 
2007 a 2012. 

Agravo de notificação 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) 

Acidente por animais peçonhentos(2) 206 213 227 140 92 77 

Dengue 2 - - - - 1 

Hanseníase 4 4 8 5 6 3 

Hepatites virais - 3 4 1 2 2 

Influenza pandêmica - - 42 1 - - 

Intoxicação exógena 31 35 28 27 17 9 

Leptospirose 6 - 4 - - - 

Meningite 2 5 - 5 1 1 

Paralisia flácida aguda - 1 - - - - 

Sífilis em gestante 1 2 1 - - - 

Tuberculose 4 9 2 7 6 12 

Violência doméstica - - - 3 2 1 

Obs.: (1) Dados parciais atualizados em 18 dez. 2012; e (2) Município de ocorrência do agravo. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, SINAN, 2012. 

 

Tabela 4.3.2.6.1n – Notifcações registradas, por ano do primeiro sintoma, no município de Campo Largo – 
2007 a 2012. 

Agravo de notificação 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) 

Acidente por animais peçonhentos(2) 418 512 431 277 182 74 

Coqueluche - - - 2 1 2 

Dengue 4 - 1 1 1 2 

Hanseníase 12 4 7 8 5 3 

Hepatites virais 15 31 17 13 14 4 

Influenza pandêmica - - 196 15 - - 

Intoxicação exógena 67 73 59 40 42 48 

Leishmaniose tegumentar americana 3 - - - - - 

Leptospirose 7 2 2 3 5 5 

Malária 2 - 1 2 3 - 

Meningite 52 20 13 13 14 8 

Paralisia flácida aguda - - - 1 - - 

Sífilis congênita 1 - - - - - 

Sífilis em gestante 1 - - - - - 

Tétano acidental - 1 1 - - - 

Tuberculose 36 23 21 26 27 18 

Violência doméstica - - 54 44 32 17 

Obs.: (1) Dados parciais atualizados em 18 dez. 2012; e (2) Município de ocorrência do agravo. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, SINAN, 2012. 

 
São desenvolvidos, nos três municípios, programas federais como: Brasil Sorridente e 
Saúde da Família. Alguns dos serviços são oferecidos apenas em Ponta Grossa, como: 
Centro de Especialidades Odontológicas e Farmácia Popular do Brasil. Mais uma vez, por 
ser sede de consórcio intermunicipal de saúde, Ponta Grossa recebe número mais 
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significativo de investimentos públicos em serviços de saúde mais especializados 
(Tabelas 4.3.2.6.1o, 4.3.2.6.1p e 4.3.2.6.1q).  
 

Tabela 4.3.2.6.1o – Atendimentos oferecidos da Atenção Básica e Especializada, no município de Ponta 
Grossa – 2006 a 2012. 

Atendimentos 
oferecidos 

Descrição 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) 

Agentes 
Comunitários 
de Saúde 

Nº agentes 220 211 256 224 248 232 257 

Cobertura 
populacional 

42,14% 39,78% 48,27% 41,40% 45,84% 42,81% 46,98% 

Brasil 
Sorridente 

Nº equipes 14 14 14 15 15 14 15 

Cobertura 
populacional 

32,20% 31,70% 31,70% 33,30% 16,60% 15,50% 16,50% 

Centro de 
Atenção 
Psicossocial 

Nº de CAPS - - 2 2 2 2 2 

Centro de 
Especialidades 
Odontológicas 

Nº de CEO 2 2 2 3 3 3 3 

Farmácia 
Popular do 
Brasil 

Nº de farmácias - 1 1 1 1 1 1 

Aqui tem 
Farmácia 
Popular 

Nº de farmácias 7 18 18 24 37 48 54 

Saúde da 
Família 

Nº de equipes 30 30 39 39 34 38 41 

Cobertura 
populacional 

34,48% 33,94% 44,12% 43,25% 37,70% 42,07% 44,94% 

Unidade 
Básica de 
Saúde 

Nº de unidades 
existentes 

- - - - - - 58 

Obs.: (1) Informações referentes ao mês de dezembro. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Sala de apoio à gestão estratégica, 2013. 

 
Tabela 4.3.2.6.1p – Atendimentos oferecidos da Atenção Básica e Especializada, no município de Palmeira 

– 2006 a 2012. 

Atendimentos 
oferecidos 

Descrição 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) 

Agentes 
Comunitários 
de Saúde 

Nº agentes 50 50 50 50 46 47 48 

Cobertura 
populacional 

89,91% 89,35% 89,26% 89,06% 81,93% 84,13% 85,63% 

Brasil 
Sorridente 

Nº equipes 2 2 2 2 2 3 3 

Cobertura 
populacional 

43,20% 42,90% 42,80% 42,70% 21,40% 32,20% 32,10% 

Aqui tem 
Farmácia 
Popular 

Nº de 
farmácias 

1 1 1 1 3 4 9 

Saúde da 
Família 

Nº de equipes 4 4 4 4 4 4 4 

Cobertura 
populacional 

43,16% 42,89% 42,85% 42,75% 42,75% 42,96% 42,81% 

Unidade 
Básica de 
Saúde 

Nº de unidades 
existentes 

- - - - - - 11 

Obs.: (1) Informações referentes ao mês de dezembro. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Sala de apoio à gestão estratégica, 2013. 
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Tabela 4.3.2.6.1q - Atendimentos oferecidos da Atenção Básica e Especializada, no município de Campo 
Largo – 2006 a 2012. 

Atendimentos 
oferecidos 

Descrição 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) 

Agentes 
Comunitários 
de Saúde 

Nº agentes 80 80 80 79 95 103 111 

Cobertura 
populacional 

43,61% 42,69% 42,69% 41,00% 49,30% 52,70% 56,04% 

Brasil 
Sorridente 

Nº equipes 10 13 14 13 16 17 17 

Cobertura 
populacional 

65,40% 83,20% 48,00% 81,00% 49,80% 52,20% 51,50% 

Centro de 
Atenção 
Psicossocial 

Nº de CAPS - - 1 1 2 2 2 

Aqui tem 
Farmácia 
Popular 

Nº de 
farmácias 

1 1 6 7 7 11 12 

Saúde da 
Família 

Nº de equipes 15 15 15 14 20 20 20 

Cobertura 
populacional 

49,06% 48,03% 48,03% 43,59% 62,28% 61,40% 60,59% 

Unidade 
Básica de 
Saúde 

Nº de unidades 
existentes 

- - - - - - 22 

Obs.: (1) Informações referentes ao mês de dezembro. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Sala de apoio à gestão estratégica, 2013. 

 
Na Tabela 4.3.2.6.1r e na Figura 4.3.2.6.1a estão listados os estabelecimentos de 
saúde mais próximos do empreendimento. A unidade que apresentou a menor distância 
ao empreendimento foi o Posto de Saúde Quero-Quero (Foto 4.3.2.6.1a), na colônia de 
mesmo nome, estando a 12,2 km do local do empreendimento. (A relação de todos os 
estabelecimentos localizados nos municípios encontra-se no (Anexo 4.3-I).  
 

 
Foto 4.3.2.6.1a – Posto de Saúde da Colônia Quero-Quero. 

 
Entretanto, considerando a facilidade de acesso através da BR-376, a perspectiva é no 
sentido de a maioria dos casos mais complexos envolvendo trabalhadores da obra de 
instalação do empreendimento ser direcionada para a sede municipal de Ponta Grossa, 

distante 35,9 km. O acesso à maioria das unidades de saúde listadas a seguir é através 
de via sem pavimentação, excluindo-se a da Colônia Witmarsun, que exige a passagem 
por pedágio na BR 376. A precariedade do acesso a Campo Largo através do Jacuí 
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inviabiliza o uso dos equipamentos de saúde pelos trabalhadores da obra. A unidade de 
saúde em Campo Largo mais próxima está no distrito de Três Córregos.   

 
Tabela 4.3.2.6.1r – Estabelecimentos de saúde mais próximos do empreendimento – 2012. 

Município Nº Nome 
Bairro/ 
Distrito 

Tipo 
Localização aproximada (22 

J) 
Distância 

aproximada 

Ponta 
Grossa 

1 
Unidade Básica de 
Saúde Sete Saltos 

Itaiacoca 
Posto de 
Saúde 

612423.84 m 
E 

7218700.85 m 
S 

15,2 km 

1 
Unidade de Saúde 
da Família Mato 
Queimado 

Itaiacoca 
Posto de 
Saúde 

612423.84 m 
E 

7218700.85 m 
S 

15,2 km 

1 
Unidade de Saúde 
da Família da Zona 
Rural Crutac 

Itaiacoca 
Unidade 
Básica 

612423.84 m 
E 

7218700.85 m 
S 

15,2 km 

2 
Unidade Básica de 
Saúde Roberto 
Furstenberger 

Pq Est Vila 
Velha 

Posto de 
Saúde 

595709.00 m 
E 

7210239.00 m 
S 

18,2 km 

Palmeira 

3 MPS Quero Quero 
Colônia 
Quero 
Quero 

Posto de 
Saúde 

606136.00 m 
E 

7190500.00 m 
S 

12,2 km 

4 MPS Witmarsum Witmarsum 
Posto de 
Saúde 

618769.69 m 
E 

7187503.04 m 
S 

14,2 km 

Campo 
Largo 

5 US Três Córregos 
Três 

Córregos 
Posto de 
Saúde 

637073.67 m 
E 

7208263.06 m 
S 

20,9 km 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012. 
 

 
Figura 4.3.2.6.1a – Localização dos estabelecimentos de saúde mais próximos do empreendimento. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, 2012; e ITCG, Produtos Cartográficos, 2011. 

 
4.3.2.6.2 – Educação 
 
Os serviços de ensino nos três municípios são ofertados, principalmente, pelo setor 
público (Tabela 4.3.2.6.2a). Em 2011, 25,4% dos estabelecimentos de Ponta Grossa 
pertenciam à rede particular, enquanto que em Palmeira havia apenas quatro escolas 
particulares (11,4%). 
 
O número total de estabelecimentos de ensino em Palmeira reduziu em duas unidades 
junto à rede privada nos últimos cinco anos, ao passo que o de Ponta Grossa e o de 
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Campo Largo aumentou. Este aumento se deu basicamente na esfera municipal, com o 
acréscimo de creches e pré-escolas.  

Tabela 4.3.2.6.2a – Número de estabelecimentos de ensino, por esfera administrativa, os municípios 
selecionados – 2007 a 2011. 

Municípios Esfera Administrativa 2007 2008 2009 2010 2011 

Ponta Grossa 

Estabelecimentos de Ensino      

        Total  215 219 233 232 232 

        Rede Federal  1 1 1 1 1 

        Rede Estadual  48 48 48 49 49 

        Rede Municipal  118 120 120 121 123 

        Rede Particular  48 50 64 61 59 

Palmeira 

Estabelecimentos de Ensino      

        Total  37 37 37 37 35 

        Rede Estadual  14 14 14 14 14 

        Rede Municipal  17 17 17 17 17 

        Rede Particular  6 6 6 6 4 

Campo Largo 

Estabelecimentos de Ensino      

        Total  90 94 93 92 94 

        Rede Federal  - - - 1 1 

        Rede Estadual  25 25 25 25 25 

        Rede Municipal  51 52 52 50 52 

        Rede Particular  14 17 16 16 16 

Fonte: SEED-PR apud IPARDES, Banco de Dados do Estado, 2013. 

 
Considerando o número de matrículas (Tabelas 4.3.2.6.2b, 4.3.2.6.2.c e 4.3.2.6.2.d), 
o ensino fundamental concentra o maior número de matrículas. Também apresenta o 
maior número de docentes e estabelecimentos de ensino. 
 
Os três municípios dispõem de educação profissional, especial e de jovens e adultos. 
 
Tabela 4.3.2.6.2b – Número de matrículas, docentes e estabelecimentos, por tipo de ensino, no município 

de Ponta Grossa – 2007 a 2011. 

Tipo de ensino 2007 2008 2009 2010 2011 

Matrículas      

       Creche 1.627 1.700 2.422 2.989 3.300 

       Pré-Escola 4.905 5.881 6.270 6.384 6.856 

       Ensino Fundamental 50.211 50.225 53.686 52.604 51.810 

       Ensino Médio 13.638 13.747 13.862 14.549 15.043 

       Educação Profissional 1.485 1.469 1.552 2.207 2.248 

       Educação Especial - - 567 362 359 

       Educação de Jovens e Adultos (EJA) 7.151 7.083 7.744 5.801 5.170 

Docentes      

       Creche 109 115 163 201 209 

       Pré-Escola 228 273 297 270 316 

       Ensino Fundamental 1.862 1.876 1.956 1.984 2.210 

       Ensino Médio 849 885 895 921 981 

Estabelecimentos de Ensino      

       Creche 61 65 80 82 79 

       Pré-Escola 72 81 113 125 129 

       Ensino Fundamental 147 148 152 151 150 

       Ensino Médio 36 37 36 39 39 

       Educação Profissional 8 9 11 14 14 

       Educação Especial 51 9 8 16 15 

       Educação de Jovens e Adultos (EJA) 8 6 8 5 5 

Fonte: SEED-PR apud IPARDES, Banco de Dados do Estado, 2013. 
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Tabela 4.3.2.6.2c – Número de matrículas, docentes e estabelecimentos, por tipo de ensino, no município 

de Palmeira – 2007 a 2011. 

Tipo de ensino 2007 2008 2009 2010 2011 

Matrículas      

       Creche 170 210 285 313 229 

       Pré-Escola 410 382 395 380 402 

       Ensino Fundamental 5.896 5.808 5.671 5.502 5.282 

       Ensino Médio 1.503 1.644 1.610 1.736 1.808 

       Educação Profissional 252 176 124 227 227 

       Educação Especial - - 238 185 167 

       Educação de Jovens e Adultos (EJA) 48 64 41 264 247 

Docentes      

       Creche 2 19 29 29 27 

       Pré-Escola 7 17 21 18 17 

       Ensino Fundamental 303 301 321 324 329 

       Ensino Médio 128 156 147 161 164 

Estabelecimentos de Ensino      

       Creche 4 5 5 5 4 

       Pré-Escola 5 5 6 6 4 

       Ensino Fundamental 31 30 30 30 30 

       Ensino Médio 7 7 7 8 8 

       Educação Profissional 2 2 2 2 2 

       Educação Especial 1 2 2 3 2 

       Educação de Jovens e Adultos (EJA) 14 15 15 15 13 

Fonte: SEED-PR apud IPARDES, Banco de Dados do Estado, 2013. 
 

Tabela 4.3.2.6.2d – Número de matrículas, docentes e estabelecimentos, por tipo de ensino, no município 
de Campo Largo – 2007 a 2011. 

Tipo de ensino 2007 2008 2009 2010 2011 

Matrículas      

       Creche 847 949 1.066 1.125 1.217 

       Pré-Escola 3.214 1.745 2.303 2.468 2.480 

       Ensino Fundamental 18.389 19.561 19.332 18.853 18.452 

       Ensino Médio 5.119 5.181 5.176 5.106 5.040 

       Educação Profissional 231 414 508 686 712 

       Educação Especial - - 428 354 329 

       Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2.474 1.901 1.393 1.290 1.013 

Docentes      

       Creche 61 68 74 84 88 

       Pré-Escola 175 112 146 148 151 

       Ensino Fundamental 742 858 901 901 905 

       Ensino Médio 323 359 388 393 405 

Estabelecimentos de Ensino      

       Creche 22 24 24 25 25 

       Pré-Escola 54 42 53 54 57 

       Ensino Fundamental 67 68 67 68 68 

       Ensino Médio 22 24 24 24 24 

       Educação Profissional 1 2 2 3 3 

       Educação Especial 20 23 23 19 20 

       Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2 2 2 2 2 

Fonte: SEED-PR apud IPARDES, Banco de Dados do Estado, 2013. 

 
Apesar de ter ocorrido diminuição no número de instituições de ensino superior 
presencial, Ponta Grossa ainda contava com quatro estabelecimentos em 2010, segundo 
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o INEP. Neste ano, os dois municípios possuíam alunos matriculadas no ensino à 
distância. 
Há que observar que, assim como na área da saúde, Ponta Grossa apresenta papel 
polarizador quanto à oferta de serviços de educação. Entre as universidades existentes, 
há que ressaltar a presença da Universidade Estadual de Ponta Grossa e do Campus da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, além de outras instituições do setor 
privado.  
 

Tabela 4.3.2.6.2e – Número de matrículas, concluintes, docentes e instituições, no ensino superior, no 
município de Ponta Grossa – 2007 a 2011. 

Educação Superior 2007 2008 2009 2010 2011 

Educação Superior      

       Matrículas 14.709 15.334 14.764 15.349 16.752 

       Concluintes 2.120 2.255 2.603 2.932 2.508 

       Docentes 1.298 1.224 1.170 1.123 1.368 

       Instituições 7 7 6 4 7 

Educação Superior a Distância      

       Matrículas - - 1.462 1.385 1.812 

       Concluintes - - 125 213 202 

       Instituições - 1 - - - 

Fonte: INEP apud IPARDES, Banco de Dados do Estado, 2013. 
 

Tabela 4.3.2.6.2f – Número de matrículas, concluintes, instituições, no ensino superior, no município de 
Palmeira – 2007 a 2011. 

Educação Superior 2007 2008 2009 2010 2011 

Educação Superior      

       Matrículas 77 37 - - - 

       Concluintes 36 37 - - - 

       Instituições 1 1 - - - 

Educação Superior a Distância      

       Matrículas - - 238 297 382 

       Concluintes - - 23 19 13 

Fonte: INEP apud IPARDES, Banco de Dados do Estado, 2013. 
 

Tabela 4.3.2.6.2g – Número de matrículas, concluintes, instituições, no ensino superior, no município de 
Campo Largo – 2007 a 2011. 

Educação Superior 2007 2008 2009 2010 2011 

Educação Superior      

       Matrículas 591 746 804 837 800 

       Concluintes 60 129 127 175 156 

       Docentes 72 81 97 94 83 

       Instituições 1 1 1 1 1 

Educação Superior a Distância      

       Matrículas - - 224 144 180 

       Concluintes - - 28 47 36 

       Instituições - - - - - 

Fonte: INEP apud IPARDES, Banco de Dados do Estado, 2013. 
 

As taxas de alfabetização totais de Ponta Grossa (95,3%), Palmeira (94,7%) e Campo 

Largo (94,7%) superam a média do Estado (93%) (Tabela 4.3.2.6.2h). Ponta Grossa 
apresenta, em todos os grupos de idade, taxas superiores ou iguais às de Palmeira e 
Campo Largo.  
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Tabela 4.3.2.6.2h – Taxa de alfabetização das pessoas de cinco anos ou mais de idade, nos municípios de 

Ponta Grossa, Palmeira, Campo Largo e no Estado do Paraná – 2010. 

Grupos de idade Ponta Grossa Palmeira Campo Largo Estado do Paraná 

5 a 9 anos 81,9 79,7 81,9 79,2 

10 a 14 anos 98,9 98,6 98,8 98,7 

15 a 19 anos 99,3 98,9 99,2 99,1 

20 a 29 anos 99,2 99,0 98,9 98,8 

30 a 39 anos 98,3 98,1 98,3 97,4 

40 a 49 anos 97,0 96,2 96,5 94,8 

50 a 59 anos 94,5 93,1 92,8 90,5 

60 anos ou mais 86,9 86,6 81,9 78,3 

Total 95,3 94,7 94,7 93,0 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

A Tabela 4.3.2.6.2i mostra o nome, a dependência administrativa e a localização das 
escolas mais próximas do empreendimento. Nota-se que a escola mais próxima está 
distante cerca de doze quilômetros do empreendimento, na Colônia Quero-Quero (a 
relação de todas as escolas localizadas nos municípios encontra-se no Anexo 4.3-I).  
 
Apesar de não haver escolas próximas (Figura 4.3.2.6.2a), a existência de comunidades 
rurais no entorno gera tráfego de ônibus escolares, que transitam na mesma estrada 
rural que será utilizada pelo empreendimento. Estes ônibus dirigem-se prioritariamente 
para a escola Fritz Kliewer, na Colônia Witmarsun (Foto 4.3.2.6.2a). O motorista do 
ônibus mora na Comunidade do Cercado. Atualmente, há sete crianças nesta 
comunidade que utilizam o transporte escolar. Entretanto, este ônibus não tem a 
comunidade da Fazenda das Almas em seu roteiro.   

 

 
Foto 4.3.2.6.2a – Colégio Fritz Kliewer, na Colônia Witmarsun. 

 
Em função disto, há que ressaltar uma situação atípica quanto à frequência escolar dos 
moradores desta comunidade. Apesar da dificuldade de acesso, os alunos da Fazenda das 
Almas (em Palmeira) frequenta unidade escolar do Jacuí, em Campo Largo. 
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Tabela 4.3.2.6.2i – Escolas mais próximas do empreendimento – 2012. 

Município Nº Nome 
Bairro/ Rede de 

ensino 
Localização aproximada 

(22 J) 
Dist. 

aproximada Distrito 

Ponta 
Grossa 

1 
Margarete M 
Mazur, E E C 
Profa-Ef 

Itaiacoca Estadual 
612423.84 m 

E 
7218700.85 m 

S 
15,2 km 

1 
Eloy Avrechack, 
E M Prof.-Ef 

Itaiacoca Municipal 
612423.84 m 

E 
7218700.85 m 

S 
15,2 km 

2 
Parque de Vila 
Velha, E E-Ef 

Pq Est Vila 
Velha 

Estadual 
595777.38 m 

E 
7210336.13 m 

S 
18,2 km 

Palmeira 

3 
Quero Quero, E 
E do C-Ef 

Col. Quero 
Quero 

Estadual 
606113.11 m 

E 
7189860.91 m 

S 
12,2 km 

3 
Ida Albach, E M 
Profa-Ef 

Col. Quero 
Quero 

Municipal 
606113.11 m 

E 
7189860.91 m 

S 
12,2 km 

4 
Fritz Kliewer, C 
E-Ef M 

Col. 
Witmarsum 

Estadual 
618769.69 m 

E 
7187503.04 m 

S 
14,2 km 

4 
Witmarsum, E M 
De-Ef 

Col. 
Witmarsum 

Municipal 
618769.69 m 

E 
7187503.04 m 

S 
14,2 km 

Campo 
Largo 

5 
São Francisco 
de Assis, C E-EF 
M 

Três 
Córregos 

Estadual 
637073.67 m 

E 
7208263.06 m 

S 
20,9 km 

Fonte: SEED-PR, Consulta Escolas, 2012. 

 

 
Figura 4.3.2.6.2a – Localização das escolas mais próximas do empreendimento. 
Fonte: SEED-PR, Consulta Escolas, 2012; e ITCG, Produtos Cartográficos, 2011. 

 
4.3.2.6.3 – Serviços de Energia Elétrica 
 
A oferta de serviços de energia elétrica nos três municípios tem procurado atender o 
universo da sua população, inclusive no meio rural. Em Ponta Grossa havia em 2011 
99.665 consumidores residenciais, 2.896 no setor industrial, 8.893 no setor comercial e 
2.231 no setor rural. O consumo total foi de 914.549 Mwh naquele ano, sendo o 

município atendido pela COPEL. O setor secundário respondeu em 2011 por 48,2% do 
total consumido (Figura 4.3.2.6.3a e Tabela 4.3.2.6.3a). 
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Figura 4.3.2.6.3a – Consumo de energia elétrica, por categoria, no município de Ponta Grossa – 2011. 

Fonte: COPEL, Concessionárias – CPFL, COCLE, FORCEL, CFLO e CELESC apud IPARDES, 2012. 

 
O município é atendido por cinco linhas de transmissão, segundo o Plano Diretor 
Participativo de Ponta Grossa, podendo-se identificar a passagem de uma linha na 
Fazenda Boiada, em que será instalado o empreendimento (Foto 4.3.2.6.3a e Figura 
4.3.2.6.3b). 
 

 
Foto 4.3.2.6.3a – Linha de transmissão que atravessa a Fazenda Boiada. 
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Figura 4.3.2.6.3b – Trajeto da Linha de Transmissão, interceptando a área do empreendimento na 

Fazenda Boiada. 
Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 06 fev. 2010. 

 
Tabela 4.3.2.6.3a – Consumo e número de consumidores de energia elétrica, por categoria, no município 

de Ponta Grossa – 2011. 

Categorias Consumo (Mwh) Consumidores 

Residencial 190.535 99.665 

Setor secundário 374.157 2.896 

Setor comercial 132.764 8.893 

Rural 11.843 2.231 

Outras classes 67.391 1.083 

Consumo livre (indústria) (1) 137.859 3 

Total 914.549 114.771 

Obs.: (1) Refere-se ao consumo de energia elétrica da autoprodução da indústria. Inclui os consumidores 
atendidos por outro fornecedor de energia e os que possuem parcela de carga atendida pela COPEL 

Distribuição e a outra parcela por outro fornecedor. 
Fonte: COPEL, Concessionárias – CPFL, COCLE, FORCEL, CFLO e CELESC apud IPARDES, 2012. 

 
O município de Palmeira, acompanhando a dimensão demográfica e da sua economia 
apresentou um número de consumidores bem inferior. Foram registrados, em 2011, 
6.458 consumidores residenciais, 103 industriais e 751 comerciais. A elevada 
participação de pequenas propriedades rurais e chácaras de lazer resultou em um 
número de consumidores superior ao de Ponta Grossa, sendo o consumo de 15.245 MWh, 
o que representou 17,7% do consumo total. Apesar disto, o setor secundário ainda 
respondia pela maior parte do consumo: 50,6% (Figura 4.3.2.6.3c e Tabela 4.3.2.6.3b).  
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Figura 4.3.2.6.3c – Consumo de energia elétrica, por categoria, no município de Palmeira – 2011. 

Fonte: COPEL, Concessionárias – CPFL, COCLE, FORCEL, CFLO e CELESC apud IPARDES, 2012. 
 

Tabela 4.3.2.6.3b – Consumo e número de consumidores de energia elétrica, por categoria, no município 
de Palmeira – 2011. 

Categorias Consumo (Mwh) Consumidores 

Residencial 11.316 6.458 

Setor secundário 43.541 103 

Setor comercial 11.568 751 

Rural 15.245 3.637 

Outras classes 4.294 152 

Total 85.964 11.101 

Fonte: COPEL, Concessionárias – CPFL, COCLE, FORCEL, CFLO e CELESC apud IPARDES, 2012. 

 
Há uma subestação de energia elétrica na Colônia Witmarsun, no município de Palmeira, 
no entorno mais próximo ao empreendimento (Foto 4.3.2.6.3b).   
 

 
Foto 4.3.2.6.3b – Subestação de energia elétrica na Colônia Witmarsun. 

 
Campo Largo apresenta número de consumidores e consumo numa posição intermediária 
em relação aos outros dois municípios. Em 2011 eram 40.399 consumidores, 
predominando os residenciais. Entretanto, em termos de consumo, era o setor 
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secundário que apresentava maior participação percentual (52,9%) (Figura 4.3.2.6.3d e 
Tabela 4.3.2.6.3c). 
 

 
Figura 4.3.2.6.3d – Consumo de energia elétrica, por categoria, no município de Campo Largo – 2011. 

Fonte: COPEL, Concessionárias – CPFL, COCLE, FORCEL, CFLO e CELESC apud IPARDES, 2012. 
 

Tabela 4.3.2.6.3c – Consumo e número de consumidores de energia elétrica, por categoria, no município 
de Campo Largo – 2011. 

Categorias Consumo (Mwh) Consumidores 

Residencial 66.344 35.354 

Setor secundário 141.067 536 

Setor comercial 32.361 2.757 

Rural 6.330 1.509 

Outras classes 20.807 243 

Total 266.909 40.399 

Fonte: COPEL, Concessionárias – CPFL, COCLE, FORCEL, CFLO e CELESC apud IPARDES, 2012. 
 

4.3.2.6.4 – Sistemas de Dutos 
 
Os três municípios são abastecidos pela rede de distribuição de gás natural da 
COMPAGÁS. Foi identificada a passagem de tubulação do gasoduto próximo ao 
empreendimento (Foto 4.3.2.6.4a). Há um ramal do gasoduto destinado a abastecer a 
empresa Huhtamaki, na localidade de Quero-Quero (Figura 4.3.2.6.4a).  
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Foto 4.3.2.6.4a – Placa do ramal do gasoduto da COMPAGÁS que atende a Huhtamaki, na estrada para a 

Colônia Quero-Quero. 

 

 
Figura 4.3.2.6.4a – Localização do gasoduto em relação ao empreendimento. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 05 fev. 2010. 
 

4.3.2.6.5 – Serviços de Comunicação 

 
Em termos de serviços de comunicação (Tabelas 4.3.2.6.5a e 4.3.2.6.5b), Ponta Grossa 
dispõe da melhor infraestrutura física. Em 2011 havia 10 emissoras de radiodifusão e 
duas de televisão, além de 15 agências de correios (considerando todas as modalidades).  
 
Os municípios de Campo Largo e Palmeiras dispõem de infraestrutura mais modesta, com 
reduzido número de emissoras de rádio. Destaque-se em Palmeira o número de agências 
de correio comunitárias, provavelmente associado à presença de diversas comunidades 
rurais melhor estruturadas, como a Colônia Quero-Quero e Colônia Witmarsun. 
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Tabela 4.3.2.6.5a – Agências de Correios nos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo – 2011. 

Agências 

Número 

Ponta 
Grossa 

Palmeira 
Campo 
Largo 

Agência de Correios (próprias) 2 1 1 

Agência de Correios comunitária 4 4 1 

Agência de Correios franqueada 4 - 1 

Posto de Venda de Produtos 5 1 2 

Fonte: ECT apud IPARDES, 2012. 
 

Tabela 4.3.2.6.5b – Emissoras de rádio e televisão nos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo 
Largo – 2011. 

Emissoras 

Número 

Ponta 
Grossa 

Palmeira 
Campo 
Largo 

Radiodifusão 10 2 4 

Radiotelevisão 2 - - 

Fonte: ANATEL apud IPARDES, 2012. 

 
4.3.2.7 – Infraestrutura de Saneamento, Sistema Viário e Suas Condições de 

Transporte 
 
4.3.2.7.1 – Saneamento 
 
Os serviços de saneamento nos três municípios são realizados pela Companhia de 
Saneamento do Paraná – SANEPAR.  
 
Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, o sistema de 
abastecimento de água de Ponta Grossa em 2010 atendia 100% da população municipal. 
Estes serviços normalmente estendem-se basicamente à população urbana e peri-
urbana. 
 
Esse sistema de água possuía extensão de 1.294,5 km, contava com 89.352 ligações e 
com consumo médio per capita de 127,1 litros por dia.  
 
Já o sistema de esgotamento cobria 78,9% da população. É notório o processo de 
expansão da rede de esgoto no município (Tabela 4.3.2.7.1a), que passou de 720,0 

quilômetros em 2005 para 1.139,0 quilômetros em 2010.   
 
Tabela 4.3.2.7.1a – Situação de abastecimento de água e esgoto e consumo médio percapita de água, no 

município de Ponta Grossa – 2005 a 2010. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

População total atendida com 
abastecimento de água [habitante] 

286.852 290.934 296.309 302.797 310.917 311.611 

Quantidade de ligações ativas de água 
[ligação] 

78.753 80.059 82.115 84.909 86.742 89.352 

Quantidade de economias ativas de água 
[economia] 

91.309 93.086 96.977 100.961 104.018 108.032 

Extensão da rede de água [km] 1.123,0 1.125,0 1.141,4 1.272,8 1.283,5 1.294,5 

Consumo médio per capita de água 
[l/hab./dia] 

120,0 118,8 120,0 119,8 122,8 127,1 

População total atendida com 
esgotamento sanitário [habitante] 

156.062 171.909 188.525 200.682 222.398 246.145 

Quantidade de ligações ativas de esgoto 
[ligação] 

40.527 45.232 50.535 54.718 60.683 67.049 
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  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Quantidade de economias ativas de 
esgoto [economia] 

50.410 55.628 62.259 67.335 74.737 82.714 

Extensão da rede de esgoto [km] 720,0 757,0 977,7 1.010,0 1.017,5 1.139,0 

Fonte: SNIS, Série histórica, 2010. 

 
Já em Palmeira, os serviços de saneamento são mais precários. Com uma rede de esgoto 
bastante inferior à de água, 64,3% da população total era atendida com abastecimento 
de água, enquanto que 53,3% contavam com esgotamento sanitário. O consumo per 
capita de água aumentou 16,9% desde 2005, passando de 93,7 para 109,5 litros por dia. 
Mesmo com a expansão, ainda manteve-se inferior ao consumo de Ponta Grossa (Tabela 
4.3.2.7.1b).  

 
Tabela 4.3.2.7.1b – Situação de abastecimento de água e esgoto e consumo médio percapita de água, no 

município de Palmeira – 2005 a 2010. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

População total atendida com 
abastecimento de água [habitante] 

20.594 21.257 22.261 22.630 22.746 20.658 

Quantidade de ligações ativas de água 
[ligação] 

5.757 5.979 6.244 6.379 6.558 6.727 

Quantidade de economias ativas de água 
[economia] 

6.029 6.254 6.575 6.709 6.904 7.069 

Extensão da rede de água [km] 142 142 143,83 153,47 154,19 156,96 

Consumo médio per capita de água 
[l/hab./dia] 

93,7 93,4 90,4 91,5 95,4 109,5 

População total atendida com 
esgotamento sanitário [habitante] 

16.555 17.435 18.412 19.015 19.003 17.129 

Quantidade de ligações ativas de esgoto 
[ligação] 

4.597 4.872 5.127 5.323 5.436 5.580 

Quantidade de economias ativas de esgoto 
[economia] 

4.820 5.101 5.401 5.598 5.729 5.875 

Extensão da rede de esgoto [km] 70 70 84,84 85,16 85,27 85,52 

Fonte: SNIS, Série histórica, 2010. 
 

Em Campo Largo há diferença importante entre a dimensão da rede de água e de 
esgoto. Investimentos recentes do governo estadual sinalizam o aumento da cobertura 

do sistema para mais de 60% da população. O consumo médio de água per capita 
mostrou-se também inferior ao de Ponta Grossa (Tabela 4.3.2.7.1c) 
 
Tabela 4.3.2.7.1c – Situação de abastecimento de água e esgoto e consumo médio percapita de água, no 

município de Campo Largo – 2005 a 2010. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

População total atendida com abastecimento de água 
[habitante] 

88.530 90.781 92.532 93.977 102.302 95.803 

Quantidade de ligações ativas de água [ligação] 24.294 25.198 25.815 26.721 27.796 28.850 

Quantidade de economias ativas de água [economia] 26.229 27.131 27.899 28.942 30.213 31.436 

Extensão da rede de água [km] 502 516 517,13 524,44 534,28 550,23 

Consumo médio per capita de água [l/hab./dia] 101,3 99,2 99,7 102,6 101,2 114,8 

População total atendida com esgotamento sanitário 
[habitante] 

24.386 25.176 26.761 30.624 34.475 38.223 

Quantidade de ligações ativas de esgoto [ligação] 6.688 6.967 7.472 8.816 9.692 11.438 

Quantidade de economias ativas de esgoto 
[economia] 

176 186 187,81 188,64 191,80 266,90 

Extensão da rede de esgoto [km] 101,70 100,40 100,70 103,40 105,50 111,10 

Fonte: SNIS, Série histórica, 2010. 
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As informações do Censo Demográfico de 2010 sobre o acesso ao saneamento básico 
mostram que 97,3% dos domicílios em Ponta Grossa, 76,5% em Palmeira e 86,1% em 
Campo Largo tinham acesso à água através da rede geral. Esse elevado percentual está 
associado à taxa de urbanização nos municípios (Tabela 4.3.2.7.1d).  
 
Palmeira apresentou elevada incidência de domicílios cujo abastecimento ocorria por 
meio da obtenção de água de poço ou nascente (19,9%), sendo que destes 1.956, 96,5% 
(1.887) estavam na área rural. 
 

Tabela 4.3.2.7.1d - Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e forma de 
abastecimento de água, nos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo – 2010. 

Forma de 
abastecimento de 

água 

Ponta Grossa Palmeira Campo Largo 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 94.849 92.799 2.050 9.818 5.955 3.863 34.202 28.700 5.502 

Rede geral 92.299 91.774 525 7.514 5.857 1.657 29.455 27.289 2.166 

Poço ou nascente 
na propriedade 

1.455 462 993 1.956 69 1.887 3.870 1.133 2.737 

Poço ou nascente 
fora da 
propriedade 

783 285 498 202 14 188 796 231 565 

Carro-pipa ou água 
da chuva 

10 9 1 1 - 1 6 4 2 

Rio, açude, lago 
ou igarapé 

54 34 20 33 - 33 19 6 13 

Outra 248 235 13 112 15 97 56 37 19 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 
As precariedades do sistema de esgotamento sanitário também foram captadas pelo 

Censo Demográfico (Tabela 4.3.2.7.1e). 6,03% dos domicílios de Ponta Grossa, 17,8% de 
Palmeira e 26,1% de Campo Largo afirmaram destinar o esgoto por meio de fossa 
séptica. Já os que destinavam a fossa rudimentar representavam 13,5%, 22,6% e 30,4% 
respectivamente. Em Ponta Grossa, 4.801 domicílios (4,3%) utilizavam outro tipo de 
destino, como vala, rio, lago, mar ou simplesmente não dispunham de esgotamento. 
Destes, 4.015 (83,6%) estavam localizados na área urbana (Figura 4.3.2.7.1a). Em 
Campo Largo o percentual era de 4,74%, sendo 71,9% na área urbana (Figura 
4.3.2.7.1b). Em Palmeira eram 329 domicílios (3,3%), estando 18,5% na área urbana 
(Figura 4.3.2.7.1c). Essa elevada participação de destinação incorreta do esgotamento 
sanitário em áreas urbanas muitas vezes está associada à presença de ocupações 
irregulares e loteamentos clandestinos.  
 
Tabela 4.3.2.7.1e - Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e tipo de esgotamento 

sanitário, nos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo – 2010. 

Tipo de 
esgotamento 

sanitário 

Ponta Grossa Palmeira Campo Largo 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 94.849 92.799 2.050 9.818 5.955 3.863 34.202 28.700 5.502 

Rede geral de 
esgoto ou pluvial 

72.241 72.155 86 5.521 5.465 56 13.247 13.208 39 

Fossa séptica 5.717 4.885 832 1.753 153 1.600 8.935 7.979 956 

Fossa 
rudimentar 

12.810 11.744 1.066 2.215 276 1.939 10.399 6.348 4.051 

Vala 1.444 1.401 43 123 15 108 505 373 132 

Rio, lago ou mar 1.784 1.779 5 61 14 47 735 668 67 

Outro tipo 458 452 6 91 3 88 269 70 199 
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Tipo de 
esgotamento 

sanitário 

Ponta Grossa Palmeira Campo Largo 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Não tinham 395 383 12 54 29 25 112 54 58 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.7.1a – Participação percentual dos domicílios particulares permanentes, por tipo de 

esgotamento sanitário, no município de Ponta Grossa – 2010 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.7.1b – Participação percentual dos domicílios particulares permanentes, por tipo de 

esgotamento sanitário, no município de Palmeira – 2010. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.7.1c – Participação percentual dos domicílios particulares permanentes, por tipo de 

esgotamento sanitário, no município de Campo Largo – 2010. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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O sistema de captação de água em Palmeira compreende atualmente a Bacia do Rio 
Pugas, localizada próximo à sede municipal. Segundo o Comitê da Bacia do Rio Tibagi, é 
utilizado também o rio Quero-Quero para abastecimento da comunidade de mesmo 
nome.  
 
Em Ponta Grossa, segundo o Plano Diretor Participativo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PONTA GROSSA, 2006), a captação era realizada na Bacia dos Alagados, distante 34 
quilômetros do empreendimento, estando em processo de recuperação ambiental para 
melhorar a qualidade da água. A represa recebe as águas do rio Pitangui. A Figura 
4.3.2.7.1d mostra a localização da represa dos Alagados em relação ao 
empreendimento. Já a Figura 4.3.2.7.1e, a bacia do rio Pitangui e o ponto em que 
encontra o Rio Tibagi.  
 

 
Figura 4.3.2.7.1d – Represa dos Alagados em destaque, em relação ao empreendimento. 
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Figura 4.3.2.7.1e – Bacia do Rio Pitangui. 

Fonte: URPG, 2008. 

 

Nas comunidades existentes no entorno do empreendimento, o abastecimento é 
realizado por poço ou nascente, principalmente naquelas mais isoladas. Nas 
comunidades mais estruturadas, como a Colônia Quero-Quero e Witmarsun, o 
abastecimento é realizado pela SANEPAR.  

 
A maior concentração urbana em Ponta Grossa e em Campo Largo facilita também o 
acesso à coleta de lixo. 96,8% dos domicílios em Ponta Grossa tinham seu lixo coletado 
pela Prefeitura, enquanto que em Palmeira 64,4% afirmaram possuir o mesmo destino e 
em Campo Largo, 91,8%. Ainda em Palmeira, considerando a importância das moradias 
na área rural, 25,5% e 2,4% dos domicílios queimavam ou enterravam o lixo na 
propriedade, respectivamente. Observou-se ainda, nos três municípios, a presença de 
domicílios que jogavam o lixo em terreno baldio ou logradouro e em rio, lago ou mar 
(Tabela 4.3.2.7.1f). 
 
Tabela 4.3.2.7.1f - Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e forma do destino do 

lixo, nos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo – 2010. 

Destino do lixo 
Ponta Grossa Palmeira Campo Largo 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 94.849 92.799 2.050 9.818 5.955 3.863 34.202 28.700 5.502 

Coletado 93.127 92.142 985 6.793 5.854 939 31.984 28.341 3.643 

       por serviço de 
limpeza 

91.777 90.878 899 6.326 5.785 541 31.388 27.975 3.413 

       em caçamba 
de serviço de 
limpeza 

1.350 1.264 86 467 69 398 596 366 230 

Queimado (na 
propriedade) 

1.007 265 742 2.506 55 2.451 1.864 282 1.582 
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Destino do lixo 
Ponta Grossa Palmeira Campo Largo 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Enterrado (na 
propriedade) 

115 30 85 236 18 218 209 32 177 

Jogado em terreno 
baldio ou 
logradouro 

38 32 6 75 26 49 44 11 33 

Jogado em rio, lago 
ou mar 

88 87 1 2 - 2 1 - 1 

Outro destino 474 243 231 206 2 204 100 34 66 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 
4.3.2.7.2 – Sistema Viário e Condições de Transporte 
 
Ponta Grossa tem sua história fortemente associada ao papel de entroncamento 
ferroviário erodoviário. Neste sentido, o município é cortado por diversas rodovias 
estaduais e federais, entre elas a BR-376, que dá acesso ao empreendimento, 
promovendo a interligação de diversas regiões do estado (Figura 4.3.2.7.2a).  
 
Apesar disto, o acesso a Palmeira por via pavimentada é muito mais difícil, levando a 
que se percorra uma distância muito superior do empreendimento à sede municipal do 

que em relação a Ponta Grossa. O município vizinho de Campo Largo tem a sua sede 
segmentada pela presença de dois postos de cobrança de pedágio. Por via não 
pavimentada o acesso é ainda mais distante e precário. É, assim, a sede de Ponta Grossa 
que apresenta maiores possibilidades de interação com o empreendimento, 
principalmente na fase de instalação, em função da presença de vias pavimentadas em 
pista dupla.  
 

 
Figura 4.3.2.7.2a – Principais rodovias que interceptam os municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo 

Largo. 
Fonte: ITCG, Produtos Cartográficos, 2011; e IBAMA, SisCom, 2007. 
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Já a existência de número elevado de pequenas propriedades rurais, dispersas ao longo 
do seu território leva à disponibilidade de diversas rodovias municipais, propiciando a 
interligação entre elas e com as sedes municipais. A Figura 4.3.2.7.2a, exibida 
anteriormente, mostra a grande capilaridade existente em Palmeira, fruto da estratégia 
de ocupação do seu território. 
 
Assim como na maior parte do país, a disponibilidade de crédito e a elevação da renda 
das famílias têm levado ao aumento da frota de veículos (Tabelas 4.3.2.7.2a, 
4.3.2.7.2b e 4.3.2.7.2c). Em Ponta Grossa houve expansão de 33,8% entre jul/2008 e 
jul/2012. O número de automóveis aumentou 32,4%, e apesar de ainda comporem mais 
da metade da frota total do município, a sua participação percentual diminuiu de 60,5% 
para 59,9%. Nos últimos anos, o número total e a participação na frota municipal das 
caminhonetes apresentou crescimento de 107%, passando de 5.279 (4,5%) para 10.977 
(7,0%). 
 

Tabela 4.3.2.7.2a - Frota de veículos, por tipo, no município de Ponta Grossa – 2008 a 2012(1). 

Tipo de veículo 2008 2009 2010 2011 2012 

Automóvel 72.621 77.831 84.092 90.063 96.429 

Caminhão 4.911 5.097 5.317 5.546 5.818 

Caminhão Trator 3.891 4.023 4.405 4.755 4.822 

Caminhonete 6.067 7.343 8.903 10.338 11.610 

Camioneta 5.898 5.505 5.348 5.412 5.747 

Ciclomotor 34 34 34 40 42 

Microônibus 471 519 545 599 649 

Motocicleta 15.902 17.604 19.160 20.521 21.235 

Motoneta 2.336 2.530 2.658 2.772 2.839 

Motor Casa 2 4 13 14 14 

Ônibus 849 864 908 986 993 

Reboque 1.776 1.908 2.037 2.227 2.469 

Semi Reboque 5.585 5.793 6.292 6.834 6.996 

Side-Car 8 8 8 8 7 

Trator Esteira 1 1 3 2 2 

Trator Rodas 46 49 59 71 75 

Trator Misto  - - - - - 

Triciclo 32 33 33 38 41 

Utilitário 277 384 516 640 782 

Total 120.707 123.530 140.331 150.866 160.570 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de dezembro de cada ano. 
Fonte: DETRAN-PR, Dados Estatísticos, 2012. 

 
Assim como Ponta Grossa, Palmeira também exibiu crescimento na sua frota total de 
veículos. No município predominam os automóveis, mas a quantidade e a participação 
das motocicletas e caminhonetes aumentaram nos últimos anos. Da mesma forma, 
Campo Largo tem exibido elevação da frota de veículos. 

 
Tabela 4.3.2.7.2b -  Frota de veículos, por tipo, no município de Palmeira – 2008 a 2012(1). 

Tipo de veículo 2008 2009 2010 2011 2012 

Automóvel 5.777 5.595 7.173 7.721 8.524 

Caminhão 771 799 822 836 870 

Caminhão Trator 211 256 269 291 313 

Caminhonete 434 772 963 1.112 1.317 

Camioneta 788 663 616 601 614 

Ciclomotor 10 9 8 8 8 

Microônibus 34 33 36 38 40 
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Tipo de veículo 2008 2009 2010 2011 2012 

Motocicleta 1405 1.887 2.037 2.294 2.431 

Motoneta 286 372 416 482 509 

Motor Casa - 1 1 2 2 

Ônibus 50 60 66 68 72 

Reboque 98 119 131 143 167 

Semi Reboque 246 303 331 360 415 

Trator Rodas 3 3 3 2 3 

Triciclo - 1 2 1 2 

Utilitário 6 21 24 36 37 

Total 10.119 11.894 12.898 13.995 15.324 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de dezembro de cada ano. 
Fonte: DETRAN-PR, Dados Estatísticos, 2012. 

 
Tabela 4.3.2.7.2c -  Frota de veículos, por tipo, no município de Campo Largo – 2008 a 2012(1). 

Tipo de veículo 2008 2009 2010 2011 2012 

Automóvel 23.052 27.816 30.982 34.136 37.151 

Caminhão 1.765 1.883 1.993 2.121 2.223 

Caminhão Trator 617 706 827 932 995 

Caminhonete 1.083 2.096 2.676 3.298 3.889 

Camioneta 2.362 2.042 2.002 2.044 2.122 

Ciclomotor 23 24 22 30 39 

Microônibus 160 200 216 266 294 

Motocicleta 6.685 8.317 8.823 9.336 9.730 

Motoneta 982 1.227 1.282 1.316 1.392 

Motor Casa - 2 4 8 9 

Ônibus 406 412 406 440 467 

Reboque 334 401 461 540 619 

Semi Reboque 723 780 923 970 1.039 

Side-Car 1 1 1 1 1 

Trator Esteira 1 1 1 1 1 

Trator Rodas 6 8 10 10 14 

Trator Misto  - - - - - 

Triciclo 5 8 9 9 13 

Utilitário 37 87 111 169 224 

Total 38.242 46.011 50.749 55.627 60.222 

Obs.: (1) Os valores referem-se ao mês de dezembro de cada ano. 
Fonte: DETRAN-PR, Dados Estatísticos, 2012. 

 
4.3.2.8 – Estrutura Comunitária 
 
Acompanhando a dispersão demográfica em seu território, o município de Palmeira 
apresenta número significativo de entidades representativas das suas comunidades. 
Segundo informações constantes do Plano Municipal de Saúde de Palmeira (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA, 2010), são as seguintes as associações de moradores: 
 
- Associação de Moradores da Vila Rosa – ASMOVIR 
- Associação de Moradores do Rocio I 
- Associação de Moradores do Jardim Cristine 
- Associação de Moradores da Vila Maria 
- Associação de Moradores da Vila Monjolo 
- Associação de Moradores do Farajala Bacila 

- Associação de Moradores da Colônia Francesa 
- Associação de Moradores do Loteamento Municipal 
- Associação de Moradores da Vila Real 
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- Associação de Moradores de Quero-Quero 
- Associação de Moradores de Benfica 
- Associação de Produtores Rurais de São Pedro 
- Associação de Desenvolvimento Integrado de Pinheiral de Baixo – ADIP 
- Associação de Moradores de Vileiros e Queimadas – ACAVIQ. 
 
Entre as entidades comunitárias, entendidas como compostas por centros comunitários, 
clubes sociais e recreativos, o município de Palmeira dispõe de:  
 
- Rotary Clube de Palmeira 
- Lions Clube 
- Tigrões 
- Loja Maçônica 
- Clube Palmeirense 
- Clube Beneficente 
- Juventude Atlética Palmeirense 
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

- Sindicato Rural de Palmeira 
- Sindicato dos Marceneiros 
- Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. 
 
A rede de assistência social é formada por: 
 
- Centro de Referência em Assistência Social, localizado na Vila Rosa; 
- 4 unidades de atendimento ao Idoso: Asilo de Velhos Acelino Teixeira de Oliveira, Vila 
Vicentina, Lar Sagrada Família e Centro de Apoio;  
- 6 unidades de atendimento à Criança e ao Adolescente: Centro Social Urbano, 
Associação Menonita de Assistência Social - AMAS, Lar Levi, Projeto Renascer, Pastoral 
da Criança, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; 
- 4 unidades de atendimento à Família: Associação Menonita Beneficiente - AMB, 
Programa de Voluntariado Paranaense - PROVOPAR, Ação Social Igreja Católica;  
- 3 unidades de atendimento ao Portador de Deficiência: Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE e Associação de Pais e Amigos da Educação Especial e 
Reabilitação Dr. Jorge Amim Bacila - APAER (surdos), Centro de Atendimento Visual. 

 
Entre os conselhos municipais pode-se citar o Conselho Municipal de Assistência Social, 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, da Saúde, de Acompanhamento e 
Controle Social FUNDEB, do Patrimônio Histórico, do Meio Ambiente, de Segurança, da 
Comunidade da Comarca de Palmeira, da Mulher e do Trabalho (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA, 2010). 
 
O município de Ponta Grossa, com dimensão demográfica sensivelmente mais elevada, 
apresenta número bem superior de entidades sindicais, principalmente como sede das 
instituições. Enquanto Palmeira possui apenas quatro sindicatos com sede no município, 
Ponta Grossa apresenta 33 unidades. Essa diferença está associada não somente ao 
volume populacional, mas principalmente à estrutura econômica do município (Tabela 
4.3.2.8a).  
 
Campo Largo conta com três Centros de Referência em Assistência Social, localizados na 
Vila Torres, Jardim Meliane e no bairro Rivabem, e um Centro de Referência 
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Especializado de Assistência Social - CREAS, situado no Centro. Já as entidades 
cadastradas no município encontram-se discriminadas na Tabela 4.3.2.8b. 
 
Pode-se observar, assim, que entre as comunidades mais próximas, apenas a Colônia 
Quero-Quero dispõe de uma associação de moradores e não há estruturas públicas ou 
privadas de assistência social.  
 

Tabela 4.3.2.8a – Relação dos sindicatos com sede nos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo 
Largo – 2012. 

Município Nome 
Área 

geoeconômica 
Tipo 

Ponta 
Grossa 

Sind. Cond Aut Veíc Rod Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. da Ind. de Veíc. e Acessórios de Ponta Grossa Urbana Empregador 

Sind. das Empr. de Transp. de Cargas de Ponta Grossa Urbana Empregador 

Sind. das Ind. de Serrarias, Carpintarias e Tanoarias e de 
Marcenarias de Ponta Grossa 

Urbana Empregador 

Sind. das Ind. Met. Mec. e de Mat. Elétrico de Ponta Grossa Urbana Empregador 

Sind. do Comercio Varejista de Ponta Grossa Urbana Empregador 

Sind. do Comercio Varejo de Gêneros Aliment. em Mercados, 
Minimerc, Supermerc e Hiperm. de Ponta Grossa e Região 

Urbana Empregador 

Sind. dos Contabilistas Urbana Trabalhador 

Sind. dos Empr em Ent Cultr de Ass Soc de O e F P de Ponta 
Grossa 

Urbana Trabalhador 

Sind. dos Empregados do Comercio de Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. dos Empregados em Est Bancários de Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de 
Ponta Grossa 

Urbana Trabalhador 

Sind. dos Hospitais e Estab. de Serv. de Saúde de Ponta 
Grossa 

Urbana Empregador 

Sind. dos Oficiais Marceneiros e Trab. nas Ind. de Serrarias e 
de Moveis de Madeira de Ponta Grossa 

Urbana Trabalhador 

Sind. dos Servidores Publicos Municipais de P Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. dos Trab. no Com de Min e Deriv de Petr de Ponta 
Grossa 

Urbana Trabalhador 

Sind. dos Trab. Emp. Rep Veic. e Aces Mun. de Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. dos Trab. Metalúrgicos de Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. dos Trab. na Ind. Const. de Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. dos Trab. na Ind. de Cerv. e Beb. em G de Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. dos Trab. na Ind. de Fiação e Tecelagem Urbana Trabalhador 

Sind. dos Trab. nas Empresas Concessionárias de Energia Eltr 
de Fontes Hidr. ou Alt de Ponta Grossa 

Urbana Trabalhador 

Sind. dos Trab. nas Ind. de Carnes, Derivados e Alim. de 
Ponta Grossa e Região  

Urbana Trabalhador 

Sind. dos Trab. Rurais de Ponta Grossa Rural Trabalhador 

Sind. dos Transportadores Autônomos de Cargas de Ponta 
Grossa 

Urbana Empregador 

Sind. dos Vigilantes de Ponta Grossa e Região Urbana Trabalhador 

Sind. Empr. Postos de Serv. de Combust. Derivados de 
Petróleo Lava Rápidos Troca de Óleos de Ponta Grossa e 
Região 

Urbana Trabalhador 

Sind. Rural de Ponta Grossa Rural Empregador 

Sind. Trab. em Estab. Est. Ensino Sup Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. Trab. Trans Rod Pass Urb Interm Intere Fret Ponta 
Grossa 

Urbana Trabalhador 

Sind. Trab. em Transportes Rodoviários de Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. Trab. na Mov. de Merc. em Geral de Ponta Grossa Urbana Trabalhador 

Sind. Trab. Inds Metal Mec Mat Elétrico de Ponta Grossa Urbana Trabalhador 
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Município Nome 
Área 

geoeconômica 
Tipo 

Palmeira 

Sind. dos Trab. Rurais de Palmeira Rural Trabalhador 

Sind. Rural de Palmeira Rural Empregador 

Sind. dos Trab. na Indústria de Papel ,Celulose, Pasta de 
Madeira Para Papel e Artefatos, Papelão e Cortiça de 
Palmeira 

Urbana Trabalhador 

Sind. dos Servidores Públicos Municipais de Palmeira Urbana Trabalhador 

Campo 
Largo 

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Montadoras de 
Veículos, Chassis e Motores de Campo Largo 

Urbana Trabalhador 

Sindicato Rural de Campo Largo Rural Empregador 

Sindicato do Comércio Varejista de Campo Largo Urbana Empregador 

Sind dos Propr. de Veículos por Fretamento de CL Urbana Empregador 

Fonte: MTE, Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, 2013. 
 

Tabela 4.3.2.8b – Entidades cadastradas em Campo Largo. 

Nome Bairro/Distrito 

Ação Social de Santa Cecília - ASSC Itaqui 

Associação Aldeia São José Centro 

Associação de Moradores Bom Jesus, Jardim Elvidia, Paraiso, Leal, Agua Mineral  Jd. Social 

Associação de Moradores de São Pedro da Ribeira  Dist. São Silvestre 

Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Aguas Claras  Águas Claras 

Associação de Moradores do Conjunto Residencial Partenope  Conj. Partênope 

Associação de Moradores dos Amigos da Dona Fina E Vila Gilcy  Vila Gilcy 

Associação de Moradores Monsenhor Francisco Gorski  Francisco Gorski 

Associação de Moradores Padre Boleslau Liana  Jd. Itaboa 

Associação de Moradores Santa Angela, Kelly Cristina E São Lucas  Santa Angela 

Associação dos Moradores Rivabem I, II E Andressa  Jd. Rivabem II 

Associação Erceana Campolarguense Centro 

Associação Reviver - Enquanto há vida há esperança Centro 

Centro de Convivência do Idoso Durval Weber  Popular Nova 

Centro de Convivência Familiar Durval Weber  Popular Nova 

Centro de Convivência Familiar Jardim Melyane  Jd. Melyane 

Centro de Convivência Familiar Rudolf Gohering  Popular Nova 

Centro de Convivência Familiar Santa Rita  Santa Rita 

Centro de Educação Infantil - Creche Dede Mocelim  Jd. Social 

Centro de Educação Infantil - Creche Gente Miuda  Jd. Guarany 

Centro de Educação Infantil - Creche Menino Deus  Jd. Santa Angela 

Centro de Educação Infantil - Creche Padre Boleslau Liana  Jd. Itaboa 

Centro de Educação Infantil - Creche Victor Almeida Barbosa  Centro 

Centro de Educação Infantil - Mariinha  Centro 

Centro de Educação Infantil Creche Antônio Gabardo Junior  Popular Nova 

Cime - Centro de Integração do Menor  Nova Trento I 

Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Bateias  Dist. Bateias 

Creche Anjo da Guarda Centro 

Creche e Pré-escola Dr. Rudolf Anton Michael Goheringer  Águas Claras 

Mic - Movimento de Integração Cristã Centro 

Fonte: MDS, CadSUAS, 2013; e RENIPAC, Relação de Entidades Cadastradas por Município, 2013. 

 
Além destas, há diversas associações e outras entidades de classe e de defesa do meio 
ambiente que podem de alguma forma apresentar interfaces com o empreendimento, 
sendo algumas delas enumeradas na Tabela 4.3.2.8c. 
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Tabela 4.3.2.8c – Relação de associações de classe e de defesa do meio ambiente relacionadas à área 
mineral. 

Associações Sede 

Associação de Mineradores de Areia e 
Saibro do Paraná – AMAS/PR 

R. Nicola Pellanda, 4780 - Curitiba 

Associação de Mineradores de Areia do 
Rio Tibagi 

R. Cap. Goes de Moraes, 68 – Ponta Grossa 

Associação de Municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba (abrange 
Campo Largo) 

R. Senador Xavier da Silva, 488 - Curitiba 

Associação de Municípios da Região dos 
Campos Gerais (abrange Palmeira e 
Ponta Grossa) 

R. Ataulfo Alves, 351 – Ponta Grossa 

Consórcio Intermunicipal de Proteção do 
Rio Tibagi - COPATI 

R. Cornélio Procópio, 243 - Londrina 

Fonte: MINEROPAR; Porto Brasil; ÃSSOMEC; AMCG; COPATI.   

 
4.3.2.9 – Estrutura Produtiva e Mercado de Trabalho 
 
Em termos de estrutura econômica, Ponta Grossa apresenta-se como município polo da 
região dos Campos Gerais. O PIB do município em 2010 (atualizado a preços de 2012) era 
de R$ 6,679 bilhões, correspondendo a 2,7% do PIB paranaense. Ponta Grossa sedia um 
vigoroso parque industrial, com expressiva vinculação à atividade agropecuária.  
 
Deste total, 55,9% foram gerados pelo setor de serviços e 31,4% pelo setor industrial. 
Neste sentido, pode-se afirmar que a atividade industrial exerce função destacada na 
dinâmica econômica municipal. A média paranaense neste mesmo ano foi de 15,5%. 
Entretanto, mesmo com a expansão do segmento, a atividade terciária vem 

apresentando crescimento da sua participação, tendo passado de 48,95% em 2000 para 
55,9% em 2010.  
  
Considerando o período de 2000 a 2010, o PIB municipal cresceu em termos reais 59,7%. 
Em termos evolutivos, observa-se que a partir de 2007 ocorreu queda no valor total do 
PIB, decorrente principalmente da redução da atividade agropecuária e da indústria, 
voltando a se recuperar em 2010. Esse movimento está associado principalmente à crise 
financeira mundial. Como pode ser visto na Tabela 4.3.2.9a, 2009 apresentou-se como 
um ano atípico. Considerando a elevada vinculação da atividade agropecuária e 
industrial ao mercado mundial, a redução do ano de 2009 está associada basicamente à 
conjuntura externa. 
 
A importância do parque industrial de Ponta Grossa consiste não somente no elevado 
volume de produção como também na diversidade de atividades. Ponta Grossa é o maior 
polo industrial do interior do estado e sedia grandes empresas como Tetrapak, Masisa e 
Continental. Vem recebendo mais recentemente uma série de novos empreendimentos, 
que devem ultrapassar R$ 1 bilhão de novos projetos, devendo gerar 4 mil novos 
empregos. Sinalizando a nova arrancada de investimento pode-se destacar a instalação 

da PACCAR, a instalação de um novo distrito industrial na saída para Carambeí. São 
citados ainda a Crown Alumínios; a expansão da chilena BO Packaging; a instalação da 
THK, unidade de barras de direção; da fabricante de fogões Braslar; e da InocBras, 
subsidiária da argentina Biolab, fabricante de defensivos agrícolas e fertilizantes (RIOS, 
2012).  
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Tabela 4.3.2.9a – Produto Interno Bruto – PIB, por seus componentes, no município de Ponta Grossa – 2000 
a 2010 (a preços de 2012) – em R$ 1.000,00. 

Ano Agro. Ind. 
Serv. 

Impostos PIB 
Total APU 

2000 150.688,35 1.493.505,37 2.047.262,96 354.459,15 491.207,47 4.182.664,16 

2001 157.647,10 1.675.959,61 2.067.609,89 377.550,98 594.524,50 4.495.741,10 

2002 179.347,81 1.800.083,37 2.379.954,37 387.194,70 585.967,12 4.945.352,68 

2003 233.823,07 1.980.499,81 2.557.743,83 420.120,96 631.171,75 5.403.238,47 

2004 248.634,94 2.225.815,46 2.709.189,25 426.821,74 670.861,72 5.854.501,37 

2005 144.782,40 2.113.909,84 2.789.370,71 466.772,20 608.622,68 5.656.685,63 

2006 109.522,45 2.166.161,08 3.062.192,86 527.558,36 700.689,67 6.038.566,06 

2007 189.219,54 2.286.339,76 3.327.967,84 565.900,97 687.222,98 6.490.750,12 

2008 160.035,15 2.132.945,10 3.240.177,68 566.511,13 722.658,98 6.255.816,92 

2009 104.880,58 1.889.492,59 3.381.172,44 600.206,66 675.986,79 6.051.532,40 

2010 122.210,86 2.096.911,09 3.731.926,85 673.873,58 728.654,72 6.679.703,51 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.9a – Participação percentual dos componentes do PIB em relação ao seu total, em Ponta 

Grossa – 2010. 
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 

 
Tabela 4.3.2.9b – Participação percentual dos componentes do PIB de Ponta Grossa em relação ao seu 

total – 2000 a 2010. 

Ano Agro. Ind. 
Serv. 

Impostos PIB 
Total APU 

2000 3,60 35,71 48,95 8,47 11,74 4.182.664,16 

2001 3,51 37,28 45,99 8,40 13,22 4.495.741,10 

2002 3,63 36,40 48,13 7,83 11,85 4.945.352,68 

2003 4,33 36,65 47,34 7,78 11,68 5.403.238,47 

2004 4,25 38,02 46,28 7,29 11,46 5.854.501,37 

2005 2,56 37,37 49,31 8,25 10,76 5.656.685,63 

2006 1,81 35,87 50,71 8,74 11,60 6.038.566,06 

2007 2,92 35,22 51,27 8,72 10,59 6.490.750,12 

2008 2,56 34,10 51,79 9,06 11,55 6.255.816,92 

2009 1,73 31,22 55,87 9,92 11,17 6.051.532,40 

2010 1,83 31,39 55,87 10,09 10,91 6.679.703,51 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 
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Figura 4.3.2.9b – Índice de crescimento do PIB de Ponta Grossa – 2000 a 2010. 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 

 

Já no caso de Palmeira, em 2010, o PIB era de R$ 543,7 milhões, correspondendo a 8,1% 
do PIB de Ponta Grossa. Apesar da atividade terciária responder por quase metade 
(46,2%) do PIB municipal, o setor agropecuário é a base da atividade econômica, 
gerando 25,1% do total. 
 
Em termos reais, o PIB municipal cresceu 47,0% desde os anos 2000, tendo, a sua 
evolução ocorrido de forma irregular. Especificamente na atividade agropecuária, entre 
2008 e 2009 nota-se certa inflexão na curva de crescimento do PIB, também associada à 

conjuntura internacional, assim como ocorrido com Ponta Grossa.   
 
Tabela 4.3.2.9c - Produto Interno Bruto – PIB, por seus componentes, no município de Palmeira – 2000 a 

2010 (a preços de 2012) – em R$ 1.000,00. 

Ano Agro. Ind. 
Serv. 

Impostos PIB 
Total APU 

2000 113.492,38 52.076,38 179.221,45 48.592,82 24.977,73 369.767,94 

2001 108.451,36 48.455,41 165.937,44 48.028,87 24.712,46 347.556,67 

2002 123.488,12 51.663,59 164.847,53 49.779,22 30.200,78 370.200,02 

2003 179.089,45 58.825,37 204.203,17 53.299,75 32.635,37 474.753,36 

2004 159.724,00 64.694,65 209.175,16 53.808,93 35.809,98 469.403,79 

2005 109.952,56 69.934,63 208.826,01 58.613,50 33.059,09 421.772,28 

2006 111.091,90 59.819,45 210.089,87 55.925,39 31.307,71 412.308,93 

2007 125.250,06 66.510,94 228.520,45 61.851,66 28.437,33 448.718,78 

2008 168.261,08 68.352,04 243.243,62 66.314,62 32.051,01 511.907,74 

2009 114.374,12 95.566,40 238.092,17 68.286,03 34.123,45 482.156,14 

2010 136.520,13 114.971,88 251.030,91 72.233,12 41.144,31 543.667,22 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 
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Figura 4.3.2.9c – Participação percentual dos componentes do PIB em relação ao seu total, em Palmeira – 

2010. 
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 

 
Tabela 4.3.2.9d - Participação percentual dos componentes do PIB de Palmeira em relação ao seu total – 

2000 a 2010. 

Ano Agro. Ind. 
Serv. 

Impostos PIB 
Total APU 

2000 30,69 14,08 48,47 13,14 6,75 369.767,94 

2001 31,20 13,94 47,74 13,82 7,11 347.556,67 

2002 33,36 13,96 44,53 13,45 8,16 370.200,02 

2003 37,72 12,39 43,01 11,23 6,87 474.753,36 

2004 34,03 13,78 44,56 11,46 7,63 469.403,79 

2005 26,07 16,58 49,51 13,90 7,84 421.772,28 

2006 26,94 14,51 50,95 13,56 7,59 412.308,93 

2007 27,91 14,82 50,93 13,78 6,34 448.718,78 

2008 32,87 13,35 47,52 12,95 6,26 511.907,74 

2009 23,72 19,82 49,38 14,16 7,08 482.156,14 

2010 25,11 21,15 46,17 13,29 7,57 543.667,22 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.9d – Índice de crescimento do PIB de Palmeira – 2000 a 2010. 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 
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Superior ao PIB de Palmeira, mas ainda distante de atingir a dimensão da economia de 
Ponta Grossa, o PIB de Campo Largo em 2010 atingiu R$ 1,8 bilhões. Esse patamar foi 
atingido como resultado de um crescimento real de 27,2% ao longo da década. Assim 
como nos outros dois municípios, a economia local também sofreu os reveses da crise 
internacional, destacando-se a atividade industrial, que passou de R$ 641 milhões em 
2007 para R$ 417 milhões em 2008, R$ 432 milhões em 2009 e R$ 517 milhões em 2010. 
Vale dizer, a indústria campolarguense ainda não conseguiu atingir novamente o nível de 
produção de 2005.  
 
De certa forma, o encerramento de algumas importantes empresas no município durante 
a década explica esse patamar obtido em 2010, assim como as flutuações na atividade 
industrial. A queda relativa e absoluta do PIB industrial resultou na participação da 
atividade ter passado de 34,4% em 2000 para 28,0% em 2010.  
 
Tabela 4.3.2.9e - Produto Interno Bruto – PIB, por seus componentes, no município de Campo Largo – 2000 

a 2010 (a preços de 2012) – em R$1.000,00. 

Ano Agro. Ind. 
Serv. 

Impostos PIB 
Total APU 

2000 36.595,58 499.764,95 645.548,28 128.974,40 271.935,64 1.453.844,45 

2001 48.681,20 508.243,71 581.110,19 132.314,37 216.384,76 1.354.419,86 

2002 36.639,47 470.810,21 611.813,42 142.597,53 155.894,26 1.275.157,36 

2003 70.047,84 601.606,50 702.755,11 152.547,48 188.194,67 1.562.604,13 

2004 44.957,77 626.978,10 703.705,63 156.719,55 191.776,24 1.567.417,74 

2005 81.204,34 583.737,46 743.966,12 171.437,71 173.873,68 1.582.781,60 

2006 91.743,74 607.253,52 771.732,39 178.190,18 173.229,52 1.643.959,18 

2007 69.102,21 641.907,78 807.519,25 188.400,13 178.275,47 1.696.804,72 

2008 69.741,39 417.422,36 818.786,14 197.098,03 179.445,08 1.485.394,96 

2009 54.472,21 432.723,84 939.570,31 211.064,28 175.332,39 1.602.098,76 

2010 64.478,65 517.665,19 1.069.224,77 244.489,80 197.917,29 1.849.285,90 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.9e – Participação percentual dos componentes do PIB em relação ao seu total, em Campo 

Largo – 2010. 
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 
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Tabela 4.3.2.9f - Participação percentual dos componentes do PIB de Campo Largo em relação ao seu 
total – 2000 a 2010. 

Ano Agro. Ind. 
Serv. 

Impostos PIB 
Total APU 

2000 2,52 34,38 44,40 8,87 18,70 1.453.844,45 

2001 3,59 37,52 42,90 9,77 15,98 1.354.419,86 

2002 2,87 36,92 47,98 11,18 12,23 1.275.157,36 

2003 4,48 38,50 44,97 9,76 12,04 1.562.604,13 

2004 2,87 40,00 44,90 10,00 12,24 1.567.417,74 

2005 5,13 36,88 47,00 10,83 10,99 1.582.781,60 

2006 5,58 36,94 46,94 10,84 10,54 1.643.959,18 

2007 4,07 37,83 47,59 11,10 10,51 1.696.804,72 

2008 4,70 28,10 55,12 13,27 12,08 1.485.394,96 

2009 3,40 27,01 58,65 13,17 10,94 1.602.098,76 

2010 3,49 27,99 57,82 13,22 10,70 1.849.285,90 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 
 

 
Figura 4.3.2.9f – Índice de crescimento do PIB de Campo Largo – 2000 a 2010. 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010. 

 
A atividade agropecuária em Ponta Grossa é caracterizada pela presença marcante de 
lavouras temporárias e pelo rebanho bovino, com elevado grau tecnológico.  
 
Dentre as lavouras temporárias produzidas em 2011 em Ponta Grossa, destaca-se a 
produção de soja, de milho e de trigo. Já as lavouras permanentes concentravam-se na 
produção de tangerina, pêssego e uva. Em 2011, dos 96 mil hectares colhidos, somente a 
soja respondeu por 73,0%, seguido do milho, 10,5%, e do trigo, 9,9%. Ou seja, 90,7% da 
área colhida tem sua dinâmica associada ao mercado internacional.  
 
Apesar de entre 2009 e 2010 ter ocorrido redução na área colhida tanto da lavoura 
temporária quanto da permanente, nota-se que em 2011 a área colhida de ambas as 
lavouras aumentou. Esse comportamento pode ser considerado uma resposta dos 
produtores ao comportamento da economia mundial.  
 
Em Palmeira, dentre as lavouras temporárias destaca-se a produção de soja, milho, 

cevada e trigo. Em relação às lavouras permanentes, em 2011 o município concentrou-se 
na produção de maçã, erva-mate, uva e pêssego.  
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Assim como em Ponta Grossa, parte significativa da área colhida concentrou-se em soja 
(61,6%), milho (6,3%) e trigo (6,7%), tendo sua dinâmica produtiva muito dependente do 
comportamento do mercado mundial. Entretanto, em relação a Ponta Grossa apresenta 
maior diversidade de produtos, como é o caso da cevada e do feijão, com área colhida 
superior à do milho e trigo. Podem também ser citados o fumo, a aveia e a triticale.  
 
Campo Largo diferencia-se dos dois municípios ao apresentar área colhida de soja de 
dimensões modestas. O principal produto é o milho, com 12 mil hectares de área 
colhida. Ainda merece destaque entre as lavouras temporárias o feijão, com 5.600 
hectares, e a batata, 1.900 hectares. A erva mate é a principal lavoura permanente, 
responsável por 1.146 hectares de área colhida. 
 
Os dados referentes às áreas colhidas e quantidades produzidas das lavouras temporárias 
e permanentes nos três municípios encontram-se nas Tabelas 4.3.2.9g, 4.3.2.9h, 
4.3.2.9i, 4.3.2.9j, 4.3.2.9k e 4.3.2.9l. 
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Tabela 4.3.2.9g - Área colhida e quantidade produzida da lavoura temporária, em Ponta Grossa – 2005 a 2011. 

Lavoura 
temporária 

Área colhida (Hectares)  Quantidade produzida (toneladas) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 102.776 89.181 88.816 94.638 98.835 93.251 96.293 - - - - - - - 

Alho 3 3 2 - - - - 9 9 6 - - - - 

Arroz  150 150 120 100 - - 10 225 225 180 160 - - 19 

Aveia 4.500 4.300 300 350 600 1.000 1.300 6.849 6.450 570 875 900 2.278 3.520 

Batata-
inglesa 

550 400 832 822 150 271 310 12.750 9.950 20.663 22.644 4.350 7.438 10.300 

Cebola 6 6 5 6 5 5 8 36 36 30 36 50 57 80 

Centeio  120 20 15 - - - 20 235 22 21 - - - 46 

Cevada  1.610 200 1.500 1.200 1.450 1.600 2.150 4.025 395 3.225 3.840 2.610 5.920 7.740 

Feijão  980 2.400 2.600 3.200 4.200 1.800 2.200 2.034 5.140 5.400 7.680 6.600 4.320 5.040 

Fumo  35 35 30 28 35 35 35 70 70 60 59 77 76 80 

Girassol  - - - - 150 - - - - - - 150 - - 

Mandioca 150 155 155 150 120 130 120 2.400 1.860 1.860 2.250 1.800 1.843 1.800 

Melancia 4 - - - - - - 127 - - - - - - 

Milho 17.562 18.000 17.000 17.500 15.000 11.600 10.100 136.984 117.000 144.500 148.750 82.354 113.000 97.580 

Soja 65.000 59.000 60.100 63.000 65.350 68.300 70.300 204.750 162.900 192.280 201.600 176.280 218.380 245.900 

Sorgo  100 100 - 75 75 - - 500 350 - 450 230 - - 

Tomate 6 12 7 7 10 10 20 240 420 280 330 600 600 1.200 

Trigo 10.000 4.000 6.000 8.000 11.000 8.000 9.500 25.569 8.000 16.200 27.200 23.100 30.400 33.250 

Triticale 2.000 400 150 200 690 500 220 5.200 900 405 640 1.080 1.750 660 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9h - Área colhida e quantidade produzida da lavoura permanente, em Ponta Grossa – 2005 a 2011. 

Lavoura 
permanente 

Área colhida (Hectares)  Quantidade produzida (toneladas)  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 184 162 213 58 172 101 144 - - - - - - - 

Caqui 2 2 1 - 2 2 2 12 9 9 - 2 11 12 

Erva-mate 85 65 110 - 65 - - 774 514 655 - 520 - - 

Laranja 15 15 15 15 15 15 15 82 82 82 84 90 90 90 

Pêssego 32 30 37 - 40 42 42 444 165 513 - 800 790 650 

Tangerina - - - - - - 42 - - - - - - 840 

Uva 50 50 50 43 50 42 43 150 140 140 258 144 185 253 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2011. 
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Tabela 4.3.2.9i - Área colhida e quantidade produzida da lavoura temporária, em Palmeira – 2005 a 2011. 

Lavoura 
temporária 

Área colhida (Hectares)  Quantidade produzida (toneladas)  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 71.081 67.776 71.612 81.323 87.401 80.336 82.024 - - - - - - - 

Alho 5 4 5 - 5 5 5 15 24 15 - 12 11 15 

Arroz 100 100 80 50 50 50 50 128 160 160 80 60 85 90 

Aveia 1.200 720 1.800 2.000 2.000 1.500 1.600 1.280 1.104 3.240 3.600 3.200 5.250 3.200 

Batata-
inglesa 

545 500 350 360 350 410 430 12.345 10.400 7.400 7.200 6.600 8.485 8.900 

Cebola 10 40 40 40 40 40 84 100 480 400 400 400 400 1.680 

Centeio 60 40 40 50 50 50 50 100 48 70 75 80 110 110 

Cevada 2.500 420 2.900 600 5.000 5.600 6.000 4.150 798 6.090 1.680 12.400 20.893 20.713 

Feijão 3.000 6.000 6.300 7.800 9.500 7.000 7.000 4.880 9.600 11.250 13.850 11.400 13.007 12.000 

Fumo 2.819 2.900 3.000 2.964 3.000 2.800 3.000 5.288 6.728 6.300 6.314 6.560 6.160 7.500 

Mandioca 40 50 95 50 100 95 95 720 900 1.710 900 1.900 1.377 1.710 

Milho 9.000 13.000 10.000 15.000 14.300 10.000 5.200 50.400 80.600 75.000 120.000 100.100 85.000 48.200 

Soja 45.000 41.000 43.000 43.000 42.000 46.500 50.500 105.750 116.850 137.600 116.100 97.600 126.200 176.500 

Sorgo  - - - 64 - - - - - - 384 - - - 

Tomate 2 2 2 5 6 6 10 60 60 120 300 360 360 600 

Trigo  6.000 2.000 3.000 7.000 8.000 5.000 5.500 7.440 4.000 6.900 23.800 16.000 17.500 18.700 

Triticale  800 1.000 1.000 2.340 3.000 1.280 2.500 1.200 2.250 2.500 6.674 4.550 4.002 8.219 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9j - Área colhida e quantidade produzida da lavoura permanente, em Palmeira – 2005 a 2011. 

Lavoura 
permanente 

Área colhida (Hectares)  Quantidade produzida (toneladas)   

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 195 199 199 149 134 174 273 - - - - - - - 

Erva-mate 120 120 120 120 130 170 170 360 300 324 336 455 680 650 

Maçã 53 53 53 - - - 67 1.113 1.325 1.219 - - - 2.300 

Pêssego 4 4 4 4 4 4 4 52 26 26 20 20 24 100 

Uva 18 22 22 25 - - 32 180 220 154 200 - - 480 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9k - Área colhida e quantidade produzida da lavoura temporária, em Campo Largo – 2005 a 2011. 

Lavoura temporária 
Área colhida (Hectares)  Quantidade produzida (toneladas) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Lavoura temporária 
Área colhida (Hectares)  Quantidade produzida (toneladas) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 24.756 24.184 22.721 22.467 22.045 21.605 24.685 24.756 24.184 22.681 22.427 22.045 21.605 21.685 

Alho 110 105 95 85 80 35 35 110 105 95 85 80 35 35 

Arroz  - - - - - - - - - - - - - - 

Aveia - - - - - - - - - - - - - - 

Batata-inglesa 2.280 2.270 2.135 1.930 1.300 1.830 1.900 2.280 2.270 2.135 1.930 1.300 1.830 1.900 

Cana-deaçucar 30 30 30 - - - - 30 30 - - - - - 

Cebola 600 600 600 585 720 755 755 600 600 600 585 720 755 755 

Centeio  - - - - - - - - - - - - - - 

Cevada  - - - - - - - - - - - - - - 

Feijão  5.750 5.880 5.550 5.220 6.500 5.600 5.600 5.750 5.880 5.510 5.180 6.500 5.600 5.600 

Fumo  - 25 25 25 25 28 28 - 25 25 25 25 28 28 

Girassol  - - - - - - - - - - - - - - 

Mandioca 145 145 160 170 170 165 165 145 145 160 170 170 165 165 

Melancia - - - - - - - - - - - - - - 

Milho 15.100 14.500 13.500 13.750 12.500 12.000 12.000 15.100 14.500 13.500 13.750 12.500 12.000 12.000 

Soja 500 440 440 470 750 1.000 1.000 500 440 440 470 750 1.000 1.000 

Sorgo  - - - - - - - - - - - - - - 

Tomate 10 8 6 2 - 2 2 10 8 6 2 - 2 2 

Trigo 230 180 180 230 - 190 200 230 180 180 230 - 190 200 

Triticale - - - - - - - - - - - - - - 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9l - Área colhida e quantidade produzida da lavoura permanente, em Campo Largo – 2005 a 2011. 

Lavoura permanente 
Área colhida (Hectares)  Quantidade produzida (toneladas)  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 915 1.355 1.328 1.314 1.322 1.364 1.364 - - - - - - - 

Caqui - 5 5 5 5 5 6 - 80 77 77 77 77 96 

Erva-mate 733 1.146 1.146 1.146 1.146 1.140 1.145 280 469 481 481 481 470 3.664 

Laranja 10 10 8 10 10 18 17 188 188 96 155 138 261 247 

Maçã 30 50 48 32 35 70 70 900 1.500 1.152 960 1.400 3.150 2.580 

Pera - 2 2 2 2 2 2 - 20 19 17 17 17 20 

Pêssego 35 32 29 29 29 29 25 640 592 551 550 550 510 500 

Tangerina 70 75 55 55 55 55 55 810 900 632 630 630 630 660 

Uva 37 35 35 35 40 45 44 312 321 310 310 420 472 510 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2011. 
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Na atividade pecuária (Tabelas 4.3.2.9m, 4.3.2.9n e 4.3.2.9o), os municípios de Ponta 
Grossa e Palmeira concentravam-se no rebanho de bovinos e na avicultura. Os dois 
municípios vêm apresentando redução no rebanho bovino, que passou de 43 mil cabeças 
em 2005 para 34 mil cabeças em 2011 em Ponta Grossa e de 38 mil para 30 mil em 
Palmeira.  
 
A significativa atividade avícola em Palmeira sofreu expressiva redução no último ano 
disponível do levantamento do IBGE, passando de 2.340 para 522 mil cabeças. É o 
retrato da crise no setor, associada à elevação dos preços dos grãos, que impacta o setor 
em todo o país. Ainda assim, manteve-se superior ao rebanho de Ponta Grossa, que 
também vem reduzindo seu plantel, e ao de Campo Largo.  
 
Campo Largo diferencia-se dos demais ao apresentar um rebanho bovino 
significativamente menor, compensado por um efetivo de equinos e muares superior. O 
rebanho caprino vem apresentando significativo crescimento, processo semelhante ao 
ocorrido em Ponta Grossa.   
 

Tabela 4.3.2.9m - Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho, em Ponta Grossa – 2005 a 2011. 

Tipo de rebanho 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bovino 43.735 40.137 39.256 39.381 36.428 33.850 34.932 

Equino 2.600 2.530 2.550 2.300 2.500 2.161 1.786 

Bubalino 350 121 125 169 90 215 226 

Asinino 28 26 25 22 5 - - 

Muar 186 174 180 165 120 120 80 

Suíno 51.349 49.326 50.000 45.260 12.550 12.616 12.760 

Caprino 465 500 530 1.000 1.870 2.620 1.866 

Ovino 8.891 8.580 8.230 8.200 11.050 13.466 14.000 

Galos, frangas, 
frangos e pintos 

309.450 298.620 298.277 169.861 137.500 116.600 127.500 

Galinhas 95.937 88.376 84.114 76.123 60.500 58.400 60.500 

Codornas 1.290 1.200 1.050 - - - - 

Coelhos 820 837 790 770 250 240 200 

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9n - Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho, em Palmeira – 2005 a 2011. 

Tipo de rebanho 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bovino 38.520 38.630 33.287 33.685 35.780 36.640 30.097 

Equino 3.200 3.250 3.200 3.050 2.955 2.880 480 

Asinino 10 10 10 10 9 8 - 

Muar 390 380 350 335 318 305 450 

Suíno 28.650 26.210 31.388 31.368 28.700 29.690 14.000 

Caprino 1.200 1.320 1.300 1.572 1.695 2.110 1.400 

Ovino 2.200 2.480 2.500 2.790 3.050 3.050 12.000 

Galos, frangas, 
frangos e pintos 

640.000 628.000 2.421.450 2.196.800 2.156.700 2.340.000 522.323 

Galinhas 36.000 32.680 59.350 61.350 58.720 60.300 550 

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9o - Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho, em Campo Largo – 2005 a 2011. 

Tipo de rebanho 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bovino 15.639 16.120 13.010 12.229 13.114 12.483 11.371 

Equino 7.916 7.328 4.590 4.374 4.613 4.524 4.500 

Bubalino 63 65 553 394 421 384 465 

Asinino 50 52 52 47 52 49 49 

Muar 1.015 1.100 1.100 1.041 1.108 1.138 1.138 
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Tipo de rebanho 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Suíno 26.497 28.177 18.414 19.160 19.071 18.878 17.500 

Caprino 531 565 1.680 1.517 1.596 1.914 1.914 

Ovino 3.182 3.430 2.432 2.247 2.476 2.846 3.000 

Galos, frangas, frangos 
e pintos 

63.322 68.320 69.500 68.400 70.310 73.421 73.421 

Galinhas 67.100 61.340 62.300 57.247 60.174 61.215 61.215 

Codornas 679 735 - - - - - 

Coelhos 120 130 - - - - - 

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2011. 

 
No que se refere aos produtos de origem animal (Tabelas 4.3.2.9p, 4.3.2.9q e 
4.3.2.9r), os municípios apresentaram produção de leite, ovos de galinha, mel e lã, 
apesar de comportamentos diferenciados. Ponta Grossa vem reduzindo substancialmente 
a produção de leite, enquanto em Palmeira o mesmo produto vem apresentando 
expansão. Em Campo Largo a produção leiteira é bem menos significativa.  
 
A produção de mel tem apresentado expansão expressiva em Ponta Grossa, tendo 
passado de 44 mil kg em 2005 para 120 mil kg em 2011. Já em Palmeira houve redução, 
mostrando processo inverso ao de Ponta Grossa e em Campo Largo não sofreu grandes 
alterações.  

 
Acompanhando a queda na avicultura, houve redução da produção de ovos em Palmeira. 
A produção em Ponta Grossa, mesmo com a queda sofrida, continua expressiva, 1.400 
mil dúzias. Ponta Grossa vem apresentando redução desde 2007.  
    
Paralelamente, houve elevação da produção de leite, lã e mel de abelhas no último ano 
em Palmeira. Em Ponta Grossa a produção de mel chegou a atingir 120 mil kg.  

 
Tabela 4.3.2.9p - Produção de origem animal, por tipo de produto, em Ponta Grossa – 2005 a 2011. 

Tipo de produto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Leite (Mil litros) 50.888 48.090 44.370 15.500 16.500 12.522 6.500 

Ovos de galinha (Mil 
dúzias) 

1.740 1.653 1.552 1.599 1.150 1.160 1.400 

Ovos de codorna (Mil 
dúzias) 

4 4 3 - - - - 

Mel de abelha (kg) 44.500 44.850 45.100 67.680 55.400 130.500 120.000 

Lã (kg) 9.260 9.450 9.270 10.500 9.000 12.500 11.200 

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9q - Produção de origem animal, por tipo de produto, em Palmeira – 2005 a 2011. 

Tipo de produto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Leite (Mil litros) 45.000 47.081 37.895 34.653 34.573 36.823 64.000 

Ovos de galinha (Mil 
dúzias) 

200 231 421 435 441 470 6 

Mel de abelha (kg) 140.000 127.300 120.500 14.600 16.060 17.000 47.000 

Casulos do bicho-da-
seda (kg) 

- - - - - 91 - 

Lã (kg) 2.200 1.615 1.615 1.745 1.880 2.390 20.000 

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9r - Produção de origem animal, por tipo de produto, Campo Largo – 2005 a 2011. 

Tipo de produto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Leite (Mil litros) 4.750 5.135 2.528 2.629 2.845 2.910 2.910 

Ovos de galinha (Mil dúzias) 1.318 1.193 1.308 985 907 976 976 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  328 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

Tipo de produto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ovos de codorna (Mil dúzias) 10 10 - - - - - 

Mel de abelha (kg) 42.250 45.200 46.500 44.470 40.470 40.720 40.720 

Lã (kg) 7.315 7.840 4.236 3.983 4.346 4.978 4.978 

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2011. 

 
Em Ponta Grossa, a produção extrativa vegetal (Tabelas 4.3.2.9s, 4.3.2.9t e 4.3.2.9u) 
está assentada principalmente na lenha e na erva-mate cancheada. Já Palmeira 
concentra sua produção na lenha, na erva-mate cancheada e na madeira em tora. Vale 

observar a queda apresentada, enquanto tendência, na produção de lenha e madeira em 
tora nestes dois municípios.  
 
Em Campo Largo é significativa a produção de pinhão, em relação aos outros dois 
municípios. A produção de lenha e madeira em tora já não se configura como  uma 
atividade econômica passível de quantificação pelo levantamento do IBGE.  
 

Tabela 4.3.2.9s - Quantidade produzida na extração vegetal, por tipo de produto extrativo, em Ponta 
Grossa – 2005 a 2011. 

Tipo de produto extrativo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Erva-mate cancheada (t) - - - - - 250 270 

Pinhão (t) 4 4 4 5 5 5 7 

Carvão vegetal (t) 28 27 25 8 7 - - 

Lenha (m3) 36.528 36.070 34.656 14.000 13.000 12.000 15.000 

Madeira em tora (m3) 2.685 2.720 2.465 1.200 1.000 - - 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9t - Quantidade produzida na extração vegetal, por tipo de produto, em Palmeira – 2005 a 
2011. 

Tipo de produto extrativo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Erva-mate cancheada (t) 720 714 690 781 816 941 850 

Pinhão (t) 3 3 3 5 5 4 5 

Carvão vegetal (t) 2 2 2 2 1 1 - 

Lenha (m3) 28.000 24.000 17.000 26.100 11.500 10.740 5.000 

Madeira em tora (m3) 3.500 3.000 1.900 1.700 900 820 - 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9u - Quantidade produzida na extração vegetal, por tipo de produto, em Campo Largo – 2005 
a 2011. 

Tipo de produto extrativo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Erva-mate cancheada (t) 132 138 152 163 153 129 165 

Pinhão (t) 116 123 112 144 111 109 125 

Carvão vegetal (t) 523 472 426 384 - - - 

Lenha (m3) 146.143 140.670 128.200 114.700 - - - 

Madeira em tora (m3) 192.580 209.725 20.000 173.400 - - - 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2011. 

 

A silvicultura tem na produção de madeira em tora sua principal atividade. Em Palmeira 
e Campo Largo, a produção de lenha também é significativa. A madeira em tora sofreu 
queda expressiva em Ponta Grossa e Campo Largo, ao passo que em Palmeira apresenta 
certa evolução positiva, tendo reduzido apenas em 2011 (Tabelas 4.3.2.9v, 4.3.2.9w e 
4.3.2.9x).   
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Tabela 4.3.2.9v - Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto, em Ponta Grossa – 2005 a 
2011. 

Tipo de produto da 
silvicultura 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Carvão vegetal (t) 44 44 40 - - - - 

Lenha (m3) 73.550 72.670 76.488 - 9.000 10.000 12.000 

Madeira em tora (m3) 172.654 170.700 177.004 124.355 112.500 91.555 88.000 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9w - Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto, em Palmeira – 2005 a 2011. 

Tipo de produto da 
silvicultura 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lenha (m3) 28.000 30.000 36.000 38.500 53.000 55.700 10.000 

Madeira em tora (m3) 74.000 71.000 72.000 81.300 82.500 87.750 62.400 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2011. 
 

Tabela 4.3.2.9x - Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto, em Campo Largo – 2005 a 
2011. 

Tipo de produto da silvicultura 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Carvão vegetal (t) - 49 45 33 33 28 33 

Lenha (m3) 145.000 140.670 128.200 119300 96.200 94.550 109.000 

Madeira em tora (m3) 188.350 209.725 228.300 206.100 155.900 129.400 62.000 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2011. 

 
A atividade agropecuária é, assim, calcada nas lavouras temporárias de soja e milho e na 
pecuária, conformando quadro muito similar ao que pode ser observado na região do 
empreendimento.  
 
O mercado de trabalho, enquanto lócus de interação entre sociedade e economia, 
responde às características demográficas e produtivas dos três municípios. Ponta Grossa 
apresentava, em 2010, uma População Economicamente Ativa – PEA de 149.288 pessoas, 
sendo que 139.096 (93,2%) foram ao mercado de trabalho em busca de alguma atividade 
e obtiveram alguma ocupação. Consequentemente, aproximadamente 10 mil pessoas 
encontravam-se desempregadas, resultando em uma Taxa de Desocupação de 6,8%. 
 
Em Palmeira, a PEA em 2010 era de 15.858 pessoas e a População Ocupada – PO de 
15.168 (95,6%). Observa-se que a TD do município era de 4,3%, inferior inclusive à média 
estadual, que foi de 5,01% em 2010.  

 
Em Campo Largo, a PEA era composta por 60.255 pessoas, prevalecendo uma Taxa de 
Desocupação de 5,02% em 2010, similar à média do estado (Tabela 4.3.2.9y).  

 
Tabela 4.3.2.9y - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade e de ocupação, no 

Estado do Paraná e nos municípios de Ponta Grossa, Palmeira a Campo Largo – 2010. 

Condição de atividade e 
condição de ocupação 

Paraná 
Ponta 
Grossa 

Palmeira 
Campo 
Largo 

Total 8.962.586 263.232 27.239 96.196 

Economicamente ativas 5.587.963 149.288 15.858 60.255 

       Ocupadas 5.307.823 139.096 15.168 57.231 

       Desocupadas 280.140 10.192 690 3.024 

Não economicamente ativas 3.374.623 113.944 11.381 35.941 

Taxa de desocupação (%) 5,01 6,83 4,35 5,02 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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Entre as pessoas ocupadas em Ponta Grossa, 75,2% se inseriram no mercado de trabalho 
como empregadas. Destas pessoas, 77,1% tinham a carteira de trabalho assinada pelo 
empregador, enquanto que 18,0% trabalhavam sem carteira assinada. 
 
Campo Largo apresentava uma proporção de empregados ainda mais elevada. 76,84% das 
pessoas ocupadas eram classificadas como empregadas. Destas, 79,5% dispunham de 
carteira de trabalho assinada pelo empregador.  
 
Já no município de Palmeira, apenas 58,0% das pessoas ocupadas eram empregadas, e 
27,8% não tinham carteira de trabalho assinada. Nota-se que cerca de 11,0% da PO era 
constituída por trabalhadores na produção para o consumo próprio, fator característico 
dos municípios cujas atividades agropecuárias assentadas na pequena produção familiar 
são relevantes (Tabela 4.3.2.9z). 
 
Considerando o segmento informal como o resultado da soma do número de pessoas 
empregadas sem carteira de trabalho assinada, com o número de trabalhadores por 
conta própria, às pessoas não remuneradas em ajuda a membro do domicílio e aos 

trabalhadores na produção para o próprio consumo, em Ponta Grossa obtém-se um valor 
aproximado de 35,1%, em Campo Largo, 34,1%, enquanto que em Palmeira este valor 
aumenta para 55,9%, explicitando que neste município a inserção de trabalhadores no 
setor informal é relativamente mais significativa, provavelmente pela presença da 
produção agropecuária.  
 
O menor grau de formalização das relações de trabalho e o peso do trabalho familiar não 
remunerado são situações que apontam o menor grau de desenvolvimento das relações 
de produção capitalistas na economia de Palmeira.   

 
Tabela 4.3.2.9z - Pessoas de 10 anos ou mais de idade por idade, ocupadas na semana de referência, por 

posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal, nos municípios de Ponta Grossa, 
Palmeira e Campo Largo – 2010. 

Posição na ocupação e categoria do 
emprego no trabalho principal 

Ponta Grossa Palmeira Campo Largo 

Total % Total % Total % 

Total 139.096 100,0 15.168 100,0 57.231 100,0 

Empregados 104.609 75,2 8.791 58,0 43.975 76,84 

        com carteira de trabalho assinada 80.625 58,0 5.366 35,4 34.958 61,08 

        militares e funcionários públicos 
estatutários 

5.164 3,7 985 6,5 1.380 2,41 

        sem carteira de trabalho assinada 18.820 13,5 2.441 16,1 7.637 13,34 

Conta própria 27.768 20,0 4.020 26,5 10.097 17,64 

Empregadores 4.499 3,2 342 2,3 1.373 2,40 

Não remunerados 1.078 0,8 327 2,2 595 1,04 

Trabalhadores na produção para o próprio 
consumo 

1.144 0,8 1.687 11,1 1.190 2,08 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 
Em termos setoriais observa-se a importância do setor de serviços nos três municípios.  
Entretanto, em função das estratégias específicas de inserção regional de cada um dos 
municípios, há diferenças significativas na sua composição interna. Assim, em função da 
posição de polo dos Campos Gerais, Ponta Grossa apresenta maior participação dos 
serviços de saúde e educação. Também as atividades de logística (transporte, 
comunicação e correio) são mais significativas neste município, dada a própria tradição 
de entroncamento rodoferroviário.   
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Respondendo às características da estrutura produtiva, Palmeira apresenta mais de 30% 
da população ocupada no setor agropecuário. É o resultado não somente do peso da 
agropecuária no município, mas também da importância das pequenas propriedades e da 
presença de algumas culturas que exigem volume expressivo de trabalhadores.  
 
Campo Largo diferencia-se por apresentar participação relativamente elevada da 
indústria de transformação (19,1%). As demais atividades encontram-se, de um modo 
geral, numa situação intermediária entre o padrão apresentado por Palmeira e por Ponta 
Grossa (Tabela 4.3.2.9aa).   

 
Tabela 4.3.2.9aa - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por seção de 

atividade do trabalho principal, nos municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo – 2010. 

Seção de atividade do trabalho principal 
Ponta Grossa Palmeira Campo Largo 

Total % Total % Total % 

Total 139.096 100,0 15.168 100,0 57.231 100,0 

Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura 

6.373 4,6 4.928 32,5 4.303 7,5 

Indústrias extrativas 511 0,4 - - 506 0,8 

Indústrias de transformação 17.928 12,9 1.899 12,5 10.915 19,1 

Eletricidade e gás 457 0,3 30 0,2 238 0,4 

Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

1.385 1,0 84 0,6 337 0,5 

Construção 13.149 9,5 1.177 7,8 5.841 10,2 

Comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

29.383 21,1 1.961 12,9 8.844 15,4 

Transporte, armazenagem e correio 9.209 6,6 577 3,8 3.130 5,4 

Alojamento e alimentação 5.547 4,0 429 2,8 1.994 3,4 

Informação e comunicação 1.627 1,2 99 0,7 703 1,2 

Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 

1.837 1,3 63 0,4 655 1,1 

Atividades imobiliárias 574 0,4 11 0,1 230 0,4 

Atividades profissionais, científicas e 
técnicas 

4.937 3,5 314 2,1 1.386 2,4 

Atividades administrativas e serviços 
complementares 

4.205 3,0 321 2,1 2.254 3,9 

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

6.183 4,4 699 4,6 1.876 3,2 

Educação 9.636 6,9 707 4,7 3.130 5,4 

Saúde humana e serviços sociais 5.934 4,3 253 1,7 1.967 3,4 

Artes, cultura, esporte e recreação 1.305 0,9 112 0,7 339 0,5 

Outras atividades de serviços 4.237 3,0 232 1,5 1.271 2,2 

Serviços domésticos 8.758 6,3 850 5,6 4.010 7,0 

Atividades mal especificadas 5.923 4,3 422 2,8 3.303 5,7 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 
A estrutura de remuneração das pessoas ocupadas em Ponta Grossa (Figura 4.3.2.9g) 
mostra que cerca de 63% não tinham rendimento e/ou recebiam até dois salários 
mínimos mensais. O município de Palmeira (Figura 4.3.2.9h) revela ainda maior 
precariedade em termos salariais, encontrando-se 76,4% da sua população ocupada na 
mesma situação. Especificamente no caso de Palmeira, há que ressaltar a importância 
do trabalho de familiares sem rendimento, resultado da presença de pequenas 
propriedades rurais. Campo Largo (Figura 4.3.2.9i), mais uma vez, apresenta uma 
situação intermediária, resultando na participação de 67,6% deste grupo.  
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Figura 4.3.2.9g - Participação percentual das pessoas ocupadas, por classes de rendimento nominal 

mensal, em Ponta Grossa – 2010. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.9h – Participação percentual das pessoas ocupadas, por classes de rendimento nominal 

mensal, em Palmeira – 2010. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

 
Figura 4.3.2.9i – Participação percentual das pessoas ocupadas, por classes de rendimento nominal 

mensal, em Campo Largo – 2010. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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Considerando apenas o segmento formal do mercado de trabalho, a partir das 
informações da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, em 2011, pode-se observar 
que foram gerados em torno de 81 mil postos de trabalho com carteira assinada em 
Ponta Grossa, 6,6 mil em Palmeira e 27,5 mil em Campo Largo (Tabelas 4.3.2.9bb, 
4.3.2.9cc e 4.3.2.9dd). 
 
Dos postos gerados em Ponta Grossa, cerca de 36% correspondiam ao setor de serviços e 
26,3% ao comércio. A indústria de transformação também apresentou significativa 
participação, com 19,4% do total. 
 
Foram gerados em Palmeira 6,6 mil postos de trabalho, sendo que 31,6% correspondiam 
à indústria de transformação. Outros setores que apresentaram relevante participação 
foram o comércio, com 21,6% e os serviços com 19,2%. 
 
Esta importância relativa da indústria em Palmeira está associada a sua relevância entre 
as empresas formalizadas no município. A atividade agropecuária desenvolvida em 
pequenas propriedades costuma apresentar grau bastante baixo de formalização ou 

mesmo não utilizar mão de obra assalariada, impactando na sua participação no 
mercado de trabalho formal.  
 
Em Campo Largo, a indústria de transformação é o principal empregador formal do 
município, respondendo por 35,8% do mercado de trabalho. Em seguida, destacam-se 
comércio e serviços. Há que observar que, entre os três municípios, Campo Largo detém 
o maior número de empregos formais na extração mineral. 
 

Tabela 4.3.2.9bb – Postos de trabalho (em percentagem), por setor de atividade econômica, em Ponta 
Grossa – 2002 a 2011. 

IBGE Setor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Extrativa 
mineral 

0,42 0,43 0,44 0,45 0,37 0,41 0,42 0,43 0,35 0,37 

Indústria de 
transformação 

23,28 22,45 23,17 21,12 20,29 20,80 20,12 19,05 19,90 19,42 

Serviços 
industriais de 
utilidade pública 

0,30 0,25 0,27 0,33 0,30 0,31 0,29 0,29 0,28 0,33 

Construção civil 4,73 3,87 3,91 3,64 3,90 4,92 5,95 5,67 5,55 5,70 

Comércio 23,67 24,62 25,66 26,41 25,05 25,18 25,57 26,47 26,30 26,26 

Serviços 33,13 34,60 33,74 35,08 36,97 36,82 36,93 37,06 37,13 36,78 

Administração 
pública 

10,67 10,35 9,07 9,57 9,82 8,77 8,10 8,36 7,98 8,69 

Agropecuária, 
extração 
vegetal, caça e 
pesca 

3,78 3,42 3,73 3,39 3,30 2,79 2,62 2,67 2,51 2,44 

Total 50.155 53.226 57.560 58.964 61.046 65.422 70.510 69.971 76.803 81.097 

Obs.: A tabela com os valores absolutos encontra-se no Anexo 4.3-I. 
Fonte: MTE, RAIS, 2013. 

 
Tabela 4.3.2.9cc - Postos de trabalho (em percentagem), por setor de atividade econômica, em Palmeira 

– 2002 a 2011. 

IBGE Setor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Extrativa mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,04 0,00 0,08 0,15 

Indústria de 
transformação 

22,14 24,16 22,16 24,03 21,85 20,49 23,78 27,42 31,13 31,64 
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Serviços 
industriais de 
utilidade pública 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Construção civil 0,60 0,42 1,38 0,86 0,43 0,37 0,81 1,10 1,85 1,76 

Comércio 23,89 24,09 24,10 24,01 25,33 27,13 27,53 25,81 21,42 21,58 

Serviços 18,37 18,11 22,34 19,91 20,18 19,28 18,92 17,65 18,85 19,19 

Administração 
pública 

19,71 19,63 16,15 17,28 18,87 18,61 16,26 15,80 13,95 13,25 

Agropecuária, 
extração vegetal, 
caça e pesca 

15,29 13,60 13,87 13,90 13,29 14,09 12,66 12,19 12,71 12,41 

Total 3.826 4.081 4.996 4.640 4.832 4.891 5.333 5.619 6.265 6.649 

Obs.: A tabela com os valores absolutos encontra-se no Anexo 4.3-I. 
Fonte: MTE, RAIS, 2013. 

 
Tabela 4.3.2.9dd - Postos de trabalho (em percentagem), por setor de atividade econômica, em Campo 

Largo – 2002 a 2011. 

IBGE Setor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Extrativa mineral 2,90 2,91 3,04 2,33 2,34 2,48 2,57 2,24 2,11 1,89 

Indústria de 
transformação 

44,65 45,36 47,74 44,57 45,23 42,46 41,46 36,75 36,49 35,81 

Serviços 
industriais de 
utilidade pública 

0,53 0,54 0,48 0,45 0,42 0,57 0,66 1,59 0,54 0,46 

Construção civil 3,34 2,39 1,77 1,95 2,21 2,62 2,97 2,88 3,82 3,92 

Comércio 15,24 15,65 16,99 17,39 16,88 17,94 19,57 19,10 19,90 20,35 

Serviços 17,25 17,03 18,12 19,25 18,58 20,36 21,74 24,81 26,18 26,25 

Administração 
pública 

15,02 14,88 10,86 13,31 13,35 12,55 9,96 11,72 9,82 10,25 

Agropecuária, 
extração vegetal, 
caça e pesca 

1,07 1,23 1,00 0,76 0,98 1,01 1,07 0,92 1,15 1,07 

Total 16.753 17.330 18.014 20.078 21.163 21.370 22.013 24.200 25.275 27.491 

Obs.: A tabela com os valores absolutos encontra-se no Anexo 4.3-I. 
Fonte: MTE, RAIS, 2013. 

 
Ainda com base na RAIS, pode-se observar  que em 2011 estavam instalados em Ponta 
Grossa 7,9 mil estabelecimentos (Tabelas 4.3.2.9ee, 4.3.2.9ff e 4.3.2.9gg). A maior 
parte destes estabelecimentos concentrava-se nos setores de comércio e de serviços, 
apresentando participação de 44,4% e 34,3%, respectivamente (Figura 4.3.2.9j).  

 
Houve aumento de 46% no número total de estabelecimentos, causado principalmente 
pelo crescimento no setor de comércio. Essa elevada participação dos dois setores entre 
os estabelecimentos deve-se à presença de pequenos empreendimentos.  
 
Palmeira possuía, cadastrados na RAIS, 924 estabelecimentos, dos quais 89,2% 
empregavam até nove funcionários (Figura 4.3.2.9k). Neste caso específico, é assim 
muito significativa a presença de pequenos empreendimentos.  
 
Assim como em Ponta Grossa, os setores que concentravam grande parte dos 
estabelecimentos eram o comércio, com participação de 38,7%, e os serviços, com 
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24,1%. Apesar de ter ocorrido redução no número de estabelecimentos no setor 
agropecuário, a sua participação em 2011 continuou significativa, com 26,1% do total. 
 
Em Campo Largo havia 2.339 estabelecimentos cadastrados na RAIS, predominando 
aqueles inseridos no comércio e serviços, onde se destacam os pequenos 
empreendimentos. Em função disto, a participação de estabelecimentos até nove 
empregados atingiu 81,3% do total (Figura 4.3.2.9l).   

 
Tabela 4.3.2.9ee - Número de estabelecimentos, por setor de atividade econômica, em Ponta Grossa – 

2002 a 2011. 

IBGE Setor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Extrativa mineral 21 19 23 24 25 23 24 30 21 20 

Indústria de 
transformação 

542 572 574 585 611 630 665 689 690 710 

Serviços industriais 
de utilidade 
pública 

4 3 3 3 6 5 6 7 10 12 

Construção civil 262 251 238 245 284 302 345 379 421 470 

Comércio 2.366 2.555 2.710 2.874 2.902 3.028 3.101 3.194 3.389 3.550 

Serviços 1.763 1.845 1.969 2.039 2.180 2.200 2.318 2.429 2.594 2.739 

Administração 
pública 

23 22 15 13 15 14 12 12 11 12 

Agropecuária, 
extração vegetal, 
caça e pesca 

504 492 536 512 495 477 475 495 500 479 

Total 5.485 5.759 6.068 6.295 6.518 6.679 6.946 7.235 7.636 7.992 

Fonte: MTE, RAIS, 2013. 
 

Tabela 4.3.2.9ff - Número de estabelecimentos, por setor de atividade econômica, em Palmeira – 2002 a 
2011. 

IBGE Setor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Extrativa mineral 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 

Indústria de 
transformação 

65 61 66 69 70 70 76 79 77 84 

Serviços industriais de 
utilidade pública 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Construção civil 6 6 11 8 14 7 7 8 11 12 

Comércio 213 240 269 273 298 328 346 339 358 358 

Serviços 155 157 164 162 165 167 183 189 189 223 

Administração pública 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 

Agropecuária, extração 
vegetal, caça e pesca 

229 233 269 268 250 241 251 257 250 241 

Total 672 700 782 783 801 817 867 875 889 924 

Fonte: MTE, RAIS, 2013. 
 

Tabela 4.3.2.9gg - Número de estabelecimentos, por setor de atividade econômica, em Campo Largo – 
2002 a 2011. 

IBGE Setor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Extrativa mineral 19 18 21 17 15 15 20 20 20 19 

Indústria de 
Transformação 

303 326 325 337 362 355 351 382 379 387 

Serviços Industriais 
de Utilidade pública 

2 3 2 4 2 3 5 6 8 6 

Construção civil 64 63 57 57 71 81 93 116 144 178 

Comércio 547 558 608 664 675 720 777 837 879 933 

Serviços 423 424 445 470 504 510 547 625 693 727 

Administração 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 
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IBGE Setor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pública 

Agropecuária, 
Extração Vegetal, 
Caça e Pesca 

56 62 63 66 68 73 72 79 83 85 

Total 1.418 1.458 1.525 1.618 1.700 1.761 1.867 2.068 2.209 2.339 

Fonte: MTE, RAIS, 2013. 

 

 
Figura 4.3.2.9j – Distribuição percentual dos estabelecimentos, por quantidade de vínculos ativos, em 

Ponta Grossa – 2011. 
Fonte: MTE, RAIS, 2013. 

 

 
Figura 4.3.2.9k – Distribuição percentual dos estabelecimentos, por quantidade de vínculos ativos, em 

Palmeira – 2011. 
Fonte: MET, RAIS, 2013. 
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Figura 4.3.2.9l – Distribuição percentual dos estabelecimentos, por quantidade de vínculos ativos, em 

Campo Largo – 2011. 
Fonte: MTE, RAIS, 2013. 

 
As receitas e despesas municipais dos três municípios respondem à sua dimensão 
demográfica e econômica. Ponta Grossa apresentou evolução positiva durante o segundo 
quinquênio da década de 2000, excetuando-se apenas o ano de 2009, conforme a Figura 
4.3.2.9m. Esta inflexão, assim como a evolução do PIB, apresenta forte interrelação 
com a crise internacional ocorrida neste período. Manteve-se, entretanto, em nível 
superior ao início da série. 
 
Entre 2005 e 2011 houve aumento das receitas municipais, a preços constantes de 2012, 
em 45,40% em Ponta Grossa. A redução das receitas entre 2008 e 2009 esteve associada 
principalmente ao comportamento das receitas de transferências correntes, vinculadas o 
FPM e outras transferências governamentais, que sofreram queda em termos reais de 
5,49%. 

 

 
Figura 4.3.2.9m – Evolução da receita orçamentária de Ponta Grossa (em mil reais) – 2005 a 2011. 

Fonte: Tabela no Anexo 4.3-I. 
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Entre as receitas correntes é importante destacar a participação das receitas tributárias, 
decorrentes de impostos e taxas, fonte de recursos próprios das prefeituras municipais. 
Em Ponta Grossa (Figura 4.3.2.9n), 24,47% das receitas correntes foram de origem 
tributária. Esse elevado percentual das receitas tributárias é importante fator no 
planejamento municipal ao propiciar maior grau de autonomia aos gestores públicos na 
aplicação dos recursos. Entretanto, ainda são as transferências governamentais a 
principal fonte de recursos, que abrange as transferências intergovernamentais para o 
SUS e FUNDEB e o Fundo de Participação dos Municípios.  

 

 
Figura 4.3.2.9n – Participação percentual das fontes de receitas correntes em Ponta Grossa – 2011. 

Fonte: Tabela no Anexo 4.3-I. 

 
Para o município de Palmeira (Figura 4.3.2.9o), o comportamento das receitas 
orçamentárias foi similar ao ocorrido em Ponta Grossa, com certa inflexão em 2009, 
porém mantendo a tendência de alta ao longo do período. A principal diferença está no 
nível dos valores, assim como a menor dimensão demográfica e econômica em relação a 
Ponta Grossa.  
 

 
Figura 4.3.2.9o – Evolução da receita orçamentária de Palmeira (em mil reais) – 2005 a 2011. 

Fonte: Tabela no Anexo 4.3-I. 
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A principal diferença em relação a Ponta Grossa encontra-se nas fontes de receitas 
(Figura 4.3.2.9p). Palmeira apresenta elevada participação das transferências 
correntes, que representaram 84,20% das receitas correntes, ao passo que as receitas 
tributárias somaram 13,12%.   

 

 
Figura 4.3.2.9p – Participação percentual das fontes de receitas correntes em Palmeira – 2011. 

FONTE: Tabela no Anexo 4.3-I. 

 

Campo Largo diferencia-se dos dois municípios anteriores por apresentar uma evolução 
sem tendência muito definida (Figura 4.3.2.9q). Apesar da alta observada no primeiro 
biênio, em seguida manteve um comportamento errático, mas atingindo em 2011 nível 
superior ao de 2005.  

 

 
Figura 4.3.2.9q – Evolução da receita orçamentária de Campo Largo (em mil reais) – 2005 a 2011. 

FONTE: Tabela no Anexo 4.3-I. 

 
As receitas correntes também apresentaram-se fortemente associadas às transferências 

intergovernamentais (75,32%), sendo as receitas tributárias responsáveis por parcela 
bem menos significativa (16,63% do total) (Figura 4.3.2.9r).  
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Figura 4.3.2.9r – Participação percentual das fontes de receitas correntes em Campo Largo – 2011. 

FONTE: Tabela no Anexo 4.3-I. 

 
No caso das despesas, mesmo com a crise internacional que afetou a maior parte das 
economias, Ponta Grossa manteve a tendência de crescimento ao longo de todo o 
período, apesar de redução do ritmo de expansão. Entre 2005 e 2011 houve crescimento 
real das despesas municipais de 55,17% (Figura 4.3.2.9s).  

 

 
Figura 4.3.2.9s - Evolução das despesas de Ponta Grossa (em mil reais) – 2005 a 2011. 

FONTE: Tabela no Anexo 4.3-I. 

 
Considerando o ano de 2011, essas despesas estiveram concentradas principalmente em 
administração, educação, saúde, urbanismo e encargos especiais (Figura 4.3.2.9t). 
Somente essas cinco funções responderam por 75,48% das despesas totais do município. 
Educação e saúde foram responsáveis por 48,19%. 
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Figura 4.3.2.9t – Participação percentual das fontes de despesas em Ponta Grossa – 2011. 

Fonte: Tabela no Anexo 4.3-I. 

 
Já no caso de Palmeira e Campo Largo, com o maior comprometimento relativo das 
receitas, houve impacto mais acentuado nas despesas municipais, com queda do valor 

real entre 2008 e 2009, recuperando-se ao final da série.  
 
As despesas de Palmeira em 2011 (Figura 4.3.2.9u) estiveram concentradas 
principalmente em saúde e educação (47,72%) e administração (65,71% as três funções 
juntas) (Figura 4.3.2.9v).  
 
Já em Campo Largo (Figura 4.3.2.9w), os R$ 148 milhões foram utilizados 
principalmente em saúde e educação (51,63%), administração e transporte (75,96% as 
quatro funções juntas) (Figura 4.3.2.9x).  
 

 
Figura 4.3.2.9u - Evolução das despesas de Palmeira (em mil reais) – 2005 a 2011. 

FONTE: Tabela no Anexo 4.3-I. 
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Figura 4.3.2.9v - Participação percentual das fontes de despesas em Palmeira – 2011. 

FONTE: Tabela no Anexo 4.3-I. 

 
Figura 4.3.2.9w - Evolução das despesas de Campo Largo (em mil reais) – 2005 a 2011. 

FONTE: Tabela no Anexo 4.3-I. 

 
Figura 4.3.2.9x - Participação percentual das fontes de despesas em Campo Largo – 2011. 

FONTE: Tabela no Anexo 4.3-I. 
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4.3.2.10 – Capacidade e Condição de Suporte da Estrutura do Município, Face à 
Realização do Empreendimento 
 
A apresentação realizada ao longo deste relatório tem procurado mostrar que, entre os 
três municípios, Ponta Grossa constitui o principal polo provedor de bens e serviços da 
região. Em termos de serviços sociais, como saúde e educação, Ponta Grossa aglutina 
uma série de estabelecimentos que oferecem serviços mais qualificados, tanto públicos 
quanto privados. Constitui, assim, a referência em termos de prestação de serviços nos 
Campos Gerais.  
 
Também no provimento de bens e serviços técnicos, Ponta Grossa é a principal 
referência na região, podendo contribuir com o estabelecimento de uma série de 
fornecedores para a instalação e operação do empreendimento.  
 
Apesar disto, há que estabelecer diferenciais entre a capacidade de suporte das sedes 
municipais e da região mais próxima ao empreendimento. O estabelecimento está 
localizado em área rural, distante mais de 30 quilômetros da sede de Ponta Grossa, em 

que muitos serviços públicos e privados não são oferecidos, assim como o acesso a 
trabalhadores pode ser dificultado pela reduzida disponibilidade ou mesmo inexistência 
de circulação sistemática e regular de ônibus de linha.  
 
Como já destacado, o posto de saúde mais próximo está localizado na Colônia Quero-
Quero, com acesso por estrada asfaltada, porém apresentando diversas deficiências, 
com buracos na pista de rolamento, sem acostamento e sem calçada para pedestres. O 
posto de saúde também não apresenta uma estrutura que permita intervenções mais 
qualificadas. Há dentista duas vezes por semana, destinando um dia exclusivamente 
para as crianças da escola da comunidade, e médico na terça feira. Diariamente, há uma 
enfermeira atendendo a comunidade. O aumento da demanda neste posto poderá 
contribuir para deteriorar a qualidade do atendimento prestado.  
 
A oferta de trabalhadores tende a ser suprida pelos municípios, principalmente Ponta 
Grossa e Palmeira (em função da proximidade por estrada pavimentada), mas poderá 
haver dificuldades no deslocamento até o empreendimento.  
 

Apesar da localização de uma das estruturas produtivas junto à BR 376, a estrada rural 
existente no local apresenta-se inadequada para o aumento de tráfego de veículos de 
grande porte, tanto em função da falta de pavimentação quanto pela sua reduzida 
largura. Além disso, há passagem de veículos locais, como o transporte escolar e 
máquinas agrícolas. Há também um lajeado próximo à nascente do Rio Tibagi, no acesso 
à Fazenda Capão das Almas, que precisará ser transposto por estrutura adequada.   
 
4.3.2.11 – Índices Urbanísticos e de Uso e Ocupação do Solo Previsto Pelo Plano 
Diretor Municipal e Demais Legislações Urbanísticas em Vigor Para a Área do 
Empreendimento 
 
O empreendimento está localizado em área rural, região já caracterizada por atividade 
pecuária, agricultura intensiva e reflorestamentos.  Em termos de interferência com o 
uso e ocupação do solo, o empreendimento apresentará interface basicamente com a 
legislação específica dos municípios de Ponta Grossa e Palmeira. 
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Conforme o Plano Diretor Participativo do município de Ponta Grossa e sua legislação 
associada, instituído em 2006 através da Lei 8663, a área do empreendimento é proposta 
como Zona Especial de Uso Sustentável, conforme Figura 4.3.2.11a.  
 

 
Figura 4.3.2.11a – Zoneamento rural do município de Ponta Grossa, com as duas áreas do 

empreendimento em destaque. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2006. 

 
A definição do Plano Diretor para a região do empreendimento corresponde a “áreas 
inseridas em Unidades de Conservação de Uso Sustentável”. Esta classificação está 
condicionada por englobar a APA da Escarpa Devoniana, conforme Figura 4.3.2.11b. 
Neste contexto, deve-se utilizar como referência o Plano de Manejo da APA. 
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Figura 4.3.2.11b – Unidades de conservação existentes em Ponta Grossa, com as duas áreas do 

empreendimento em destaque. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 2006. 

 
Segundo o Plano de Manejo da APA da Escarpa Devoniana, a unidade foi criada em 1992, 
através do decreto estadual nº 1.231. Seu objetivo consiste em  
 

“assegurar a proteção do limite natural entre o Primeiro e o 

Segundo Planaltos Paranaenses, inclusive faixa de Campos Gerais, 
que se constituem em ecossistema peculiar que alterna capões da 
floresta de araucária, matas de galerias e afloramentos rochosos, 
além de locais de beleza cênica como os canyons e de vestígios 
arqueológicos e pré-históricos”. (SEMA/IAP, 2004).     

 
Com uma área de 392 mil hectares, a APA perpassa treze municípios (Tabela 4.3.2.11a). 
No caso de Ponta Grossa, 21,64% da APA está em seu território. Para o município de 
Palmeira, a participação é de 7,36%, enquanto Campo Largo detém 10,42%. 
 

Tabela 4.3.2.11a – Áreas municipais inseridas na APA da Escarpa Devoniana. 

Município Área Municipal inclusa na APA 

Lapa 11,23% 

Balsa Nova 71,30% 

Porto Amazonas 9,76% 

Palmeira 7,36% 

Campo Largo 10,42% 

Ponta Grossa 21,64% 

Carambeí 36,89% 

Castro 3,19% 

Tibagi 27,93% 

Piraí do Sul 47,85% 
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Município Área Municipal inclusa na APA 

Arapoti 2,04% 

Jaguariaíva 53,54% 

Sengés 21,22% 

Fonte: SEMA/IAP, 2004. 

 
O Plano de Manejo chama atenção para o nível de degradação em função da ação 
antrópica, citando, entre as atividades responsáveis, a mineração. O estabelecimento da 
APA buscou a compatibilização da conservação ambiental com o uso sustentável dos 

recursos naturais.  
 
Conforme o diagnóstico realizado naquele documento, a área da APA dispõe de 
viabilidade econômica para a exploração de diversos bens minerais, entre eles a areia. 
Merece mencionar que a intenção da Mineração Jundu na exploração da areia já é 
mencionada naquele documento.   
 
Considerando a importância da atividade minerária nos municípios abrangidos na APA da 
Escarpa Devoniana e os impactos que pode representar, o referido documento define 
procedimentos para o processo de licenciamento ambiental, além do estabelecimento 
de um plano diretor para as atividades minerárias, a ser elaborado através de câmara 
técnica. Entre os procedimentos para o licenciamento ambiental deve ser considerado: 
- Os terrenos que não respondem aos objetivos originalmente consignados à criação da 
APA e que possuem vocação mineira deverão ser tratados como casos especiais; 
- “na face da escarpa não serão admitidas quaisquer tipos de atividade de lavra, ou de 
apoio à lavra, independentemente da zona em que se encontre”; 
- “O perímetro ocupado pelas atividades de extração, servidão ou beneficiamento 

deverão apresentar superfície de intervenção não superior a valores que deverão ser 
fixados por equipe especialista em mineração, devendo cada módulo de trabalho ser 
separado do módulo adjacente por uma faixa, que será mantida conservada e utilizada 
somente como via de acesso e transporte”; 
- Instalação de sistemas se drenagem das águas superficiais e de surgência subsuperficial 
que reduzam a possibilidade de erosão e o carreamento de sólidos em suspensão 
(SEMA/IAP, 2004). 
 
O empreendimento está localizado na Zona de Conservação 10 (ZC 10) (Figura 
4.3.2.11c), descrita no plano de manejo como sujeita a “turismo desordenado em áreas 
do patrimônio natural. Utilização agrícola de áreas de vegetação natural com drenagem 
de áreas úmidas, introdução e competição de espécies exóticas (vegetais e animais) e 
intenso uso de agrotóxicos e queimadas. Risco de acidentes com cargas perigosas e 
atropelamentos de fauna silvestre nas rodovias e ferrovias, caça de subsistência e 
esportiva. Conflito com a expansão da área de São Luiz do Purunã e das atividades de 
turismo não controladas” (SEMA/IAP, 2004).  
 
Trata-se de região ainda com reduzida atividade mineraria, em que a principal 

interferência tem constituído a atividade agropecuária intensiva e o turismo ocasional 
em função das festas e eventos ligados à cultura local. A estrada vicinal de acesso à 
Fazenda das Almas e à Comunidade do Cercado também tem sido usada com certa 
frequência por “jipeiros”, como trilha. Esta estrada já foi inclusive inserida em trilha de 
rally.   
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Figura 4.3.2.11c – Zoneamento da APA da Escarpa Devoniana na área do empreendimento (ZC10). 

Fonte: SEMA/IAP, 2004. 

 
Com relação ao estabelecimento de um plano diretor, citado no Plano de Manejo, cabe 
destacar que a Região Metropolitana de Curitiba (Figura 4.3.2.11d), em função da 
importância da atividade minerária nos municípios que a compõem, já instituiu um Plano 
Diretor da Mineração, elaborado pela MINEROPAR, abrangendo inclusive o município de 
Campo Largo, vizinho ao empreendimento. Esta região da APA é considerada Zona 
Controlada para Mineração. Neste sentido, há determinantes específicos por parte do 
poder público no sentido de regular o processo de mineração em área contígua ao 
empreendimento.  
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Figura 4.3.2.11d – Macrozoneamento da Mineração da Região Metropolitana de Curitiba. 

Fonte: MINEROPAR, 2004. 

 
Ainda em Ponta Grossa, foi instituída a Política Ambiental Municipal através da lei 
11.233, de 27/12/2012. Segundo a referida lei, entre os objetivos da política ambiental 
está a compatibilização do desenvolvimento social e econômico com a conservação da 
qualidade ambiental, assim como promover a adequação das ações do setor público e 
privado aos objetivos de conservação ambiental. Pode-se observar ao longo do disposto 
na referida lei a preocupação com a preservação ambiental, sem, entretanto, 
inviabilizar o desenvolvimento econômico.  

 
Com este mesmo objetivo, a referida lei criou o Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
COMDEMA, ao qual é atribuída a função de solicitar “a realização de estudo alternativo 
sobre as possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, 
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requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, 
visando a compatibilização do desenvolvimento econômico sustentável com a proteção e 
preservação ambiental”, assim como compete “opinar sobre a emissão de alvarás de 
localização e licenciamento ambiental para funcionamento, no âmbito municipal, das 
atividades potencialmente poluidoras e degradadoras, quando delegadas pelo Estado por 
instrumento legal ou convênio”. Para o controle da fiscalização e monitoramento do 
Conselho, a lei que o instituiu estabeleceu a necessidade de definir o zoneamento 
ambiental do município.  
 
Especificamente no que se refere à mineração, a Política Ambiental Municipal 
estabelece que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente “determinará as áreas de 
exploração potencial de minerais para emprego direto na construção civil, visando 
estabelecer prioridades de uso e a compatibilidade da atividade de mineração com os 
demais usos do solo, nas respectivas zonas”.  
 
No caso de instalação de novas atividades minerarias, dever-se-á atender aos requisitos 
previstos na lei: “estar em local compatível com a atividade, comprovado pela Certidão 

de Uso e Ocupação do Solo; apresentar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente cópia 
das licenças, estudos e documentos exigidos pelo código ambiental e/ou política 
ambiental municipal, para fim de controle e fiscalização; apresentar, anualmente, 
relatório de andamento do PRAD e PCA para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; e 
apresentar outorga de lavra para o empreendimento”. 
 
Assim como se verá para Palmeira, Ponta Grossa dispõe do instrumento do Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV, o qual visa “subsidiar o licenciamento de empreendimentos 
ou atividades, públicas ou privadas, que na sua instalação ou operação possam causar 
impactos ao meio ambiente, sistema viário, entorno ou à comunidade de forma geral, no 
âmbito do Município”. Ademais, a lei 8.663/2006 estabelece que o EIV não substituirá a 
elaboração e aprovação do EIA.  
 
O plano diretor de Palmeira, instituído pela lei nº 2.623, de 14/11/2007, estabelece a 
região em que estará inserido o empreendimento como zona rural. Como parte 
integrante encontra-se a Política Municipal de Desenvolvimento Rural que estabelece, 
entre seus objetivos, “o desenvolvimento de atividades produtivas organizadas que 

aproveitem os potenciais naturais do município; a diversificação das atividades 
produtivas”. 
 
O empreendimento está enquadrado na Macrozona de Manutenção da Qualidade Social e 
Econômica Rural – MAQSER, que abrange as comunidades Colônia Maciel, Colônia 
Papagaios Novos, Papagaios Novos, Moinho da Várzea, Campo do Meio, Campo Alto, 
Colônia Quero-Quero, Assentamento Palmares, Cajuru, Colônia Primavera, Pugas de 
Baixo, Pugas de Cima, Usina do Salto, Witmarsun, Cercado, Lago e Benfica.  
 
Segundo ainda o plano diretor, esta macrozona se caracteriza pela presença de médios e 
grandes proprietários; predominância soja, milho, leite e pecuária de corte; alto grau de 
tecnificação da produção; maior bacia leiteira do município; descendentes de alemães e 
russo-alemães; forte cooperativismo; terras férteis; localização de bacia de 
abastecimento de Palmeira; população de Baixa, média e alta renda; grandes indústrias; 
agroindústrias; baixa espessura da camada fértil do solo; APA da Escarpa Devoniana; 
vocação para o turismo de aventura; assentamento do INCRA; grandes áreas de 
silvicultura; saneamento básico precário tanto em termos de esgoto, abastecimento de 
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água e destinação do lixo; grande desigualdade de infraestrutura social; algumas 
comunidades isoladas; e necessidade de alternativas produtivas para famílias de baixa 
renda. 
 
Com relação aos parâmetros para o parcelamento do solo, o plano diretor estabelece no 
seu artigo 141, que “não há parâmetros municipais específicos para a Macrozona de 
Manutenção da Qualidade Social e Econômica Rural - MAQSER, uma vez que não é 
permitido loteamento no meio rural, com exceção da Zona de Urbanização Específica de 
Witmarsun”. Conforme o parágrafo único, “os parâmetros a serem utilizados nesta zona 
devem ser aqueles especificados pelo INCRA”. 
 
Estabelece ainda que, segundo o art. 142, “deverão ser aplicados na Macrozona de 
Manutenção da Qualidade Social e Econômica Rural - MAQSER, principalmente, os 
seguintes instrumentos: 
I - Direito de superfície; 
II - Estudo de Impacto de Vizinhança; 
III – Instituição de Zona Especial de Recuperação Ambiental – ZERA; 

IV – Instituição de Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPA; 
V – Instituição de Zona Especial de Gestão Ambiental – ZEGA; 
VI - Regularização fundiária”.   
 
4.3.2.12 – Identificar Conflitos com o Plano Diretor Municipal Vigente Acerca de Uso 
e Ocupação do Solo pelo Empreendimento 
 
O empreendimento está situado em área limítrofe entre Ponta Grossa e Palmeira, 
estando sujeita às diretrizes dos dois planos diretores. De um modo geral, os dois planos 
diretores possuem entre suas diretrizes o estímulo à instalação de atividades industriais 
e consequentemente a geração de emprego, compatibilizando-se com o 
empreendimento. 
 
Por se tratar de uma APA a área em que se propõe a instalação do empreendimento, o 
plano diretor de Ponta Grossa remete à necessidade de consulta ao Plano de Manejo. 
Segundo já definido, o plano de manejo prevê a possibilidade de instalação de 
atividades minerarias na Escarpa Devoniana, porém estando o processo de licenciamento 

ambiental sujeito a alguns condicionantes. A seguir será discutido separadamente cada 
condicionante em relação aos procedimentos previstos pela empresa Mineração Jundu.   
 
Há que observar que esta área é classificada no plano de manejo como ZC-10, não 
havendo em sua caracterização a realização de atividades de lavra (descrição no item 
anterior). Poucas foram as empresas ligadas à mineração identificadas nesta região. 
Pode-se destacar a presença do Porto de Areia Brasil, no acesso à Colônia Quero-Quero 
(Foto 4.3.2.12a), que retira areia de rio.  
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Foto 4.3.2.12a – Porto de Areia Brasil no acesso à Colônia Quero-Quero. 

 
No caso do plano diretor do município de Palmeira, há que considerar, entre as suas 
diretrizes, a diversificação das atividades produtivas, assim como o desenvolvimento de 
atividades produtivas organizadas que aproveitem os potenciais naturais do município. A 
partir deste ponto de vista o empreendimento é coerente com os objetivos municipais, 
considerando a perspectiva de adoção de procedimentos que busquem o 
desenvolvimento sustentável.  
 
Ao ser classificada a região em que se insere o empreendimento como MAQSER – 
Macrozona de Manutenção da Qualidade Social e Econômica Rural, o plano diretor prevê 

a necessidade de aplicação dos seguintes instrumentos: direito de superfície, Estudo de 
Impacto de Vizinhança - EIV, instituição de Zona Especial de Recuperação Ambiental – 
ZERA, de Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPA, de Zona Especial de Gestão 
Ambiental – ZEGA e de regularização fundiária.  
 
Especificamente sobre a necessidade de elaboração do EIV/RIV, o plano diretor 
estabelece que ele não substitui a elaboração do EIA/RIMA previsto pela legislação 
pertinente. Há que considerar que o município concedeu a carta de anuência à 
instalação do empreendimento, conforme a qual o empreendimento “está localizado 
neste Município e que o Local, o Tipo de Empreendimento e Atividade estão em 
conformidade com a legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo nº 
1.201/86, bem como atende as demais exigências legais e administrativas perante o 
nosso município” (PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA, 2012).  
 
O plano diretor ainda prevê a instituição da Zona Especial de Recuperação Ambiental – 
ZERA, da Zona Especial de Proteção Ambiental – ZEPA e da Zona Especial de Gestão 
Ambiental – ZEGA. A instituição destas zonas busca garantir a recuperação de áreas em 
situação de degradação ambiental e manutenção da qualidade ambiental do 

empreendimento, inclusive com monitoramento e fiscalização na etapa de operação.  
 
Para atingir estes objetivos está prevista a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - 
EIA do empreendimento.  
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Neste caso, há que observar que o empreendimento está desenvolvendo o Estudo de 
Impacto Ambiental, o qual prevê a adoção de uma série de medidas e a implantação de 
planos e programas para prevenir, mitigar e/ou compensar, visando garantir a qualidade 
ambiental da área de instalação e seu entorno, além da população mais diretamente 
afetada. Ademais, as suas características específicas contribuem para reduzir impactos 
ambientais tradicionalmente associados à mineração à céu aberto. Neste caso específico 
em estudo, a atividade minerária não fará uso de explosivos, assim como não realizará 
retirada de areia diretamente em leito ativo de rio, mas através de raspagem mecânica 
de rocha arenítica friável.  
 
4.3.2.13 – Identificar as Interferências do Empreendimento na Estrutura Viária 
Existente, Tanto Para a Fase de Implantação Quanto Para a Fase de Operação do 
Empreendimento 
 
O empreendimento encontra-se em parte localizado às margens da BR 376 facilitando o 
acesso (Figura 4.3.2.13a). Entretanto, há que observar a presença de via rural 
conhecida por pertencer ao Caminho dos Tropeiros (Foto 4.3.2.13a), e que poderá ser 

utilizada como acesso ao empreendimento. É atualmente utilizada como acesso a 
diversas propriedades rurais, à Comunidade do Cercado e à Comunidade do Jacuí. É 
também acesso à Igreja das Pedras, em que são realizadas festas religiosas, 
principalmente em finais de semana e feriados, já tendo contado com a presença de 
aproximadamente 9000 pessoas.  

 

 
Foto 4.3.2.13a – Estrada para a Igreja de Nossa Senhora das Pedras e Comunidade do Cercado. 

 
Também na Comunidade do Cercado são realizadas festas, destacando-se a alusiva a São 
Sebastião, em janeiro, gerando maior fluxo de veículos.  
 
Consiste, assim, em via normalmente com pouca circulação de veículos, mas que é 

muito utilizada em períodos de safra para o escoamento da produção e para fins 
turísticos nas datas de comemoração religiosa e realização de eventos. 
 
Em direção à Fazenda Capão das Almas, a estrada rural atravessa um lajeado (Foto 
4.3.2.13b), que provavelmente não suportará a passagem de caminhões, além de fazer 
parte da nascente do Rio Tibagi.  
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Figura 4.3.2.13a – Acessos existentes na região do empreendimento. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 5 fev. 2010; e PESQUISA DE CAMPO, 2013. 

 

 
Foto 4.3.2.13b – Lajeado integrante da estrada para a Fazenda Capão das Almas. 

 
Essa estrada é ainda utilizada para escoamento de leite e para acesso a Ponta Grossa e 
outras colônias da região, por moradores do Jacuí e Barreiros, em Campo Largo. Apesar 
da estrada entre a Fazenda das Almas e o Jacuí ser muito íngreme (Foto 4.3.2.13c), 
ainda é a alternativa mais adequada para a população ali residente, em relação ao 
acesso até à sede de Campo Largo, que demora mais de três horas por ônibus de linha e 
está em situação mais precária.  
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Foto 4.3.2.13c – Acesso à Comunidade do Jacuí a partir da Fazenda das Almas. 

 
No local não há circulação de coletivos, sendo necessário o uso de veículos próprios. Há 
acesso a ônibus apenas na BR 376.  
 
4.3.2.14 – Compatibilização do Projeto com os Empreendimentos e Adensamentos 
Urbanos Localizados nas Áreas Vizinhas 
 
O empreendimento está localizado em área rural, próximo a alguns aglomerados rurais e 
poucas unidades industriais. As unidades industriais mais próximas são a HUHTAMAKI e a 
CLIMAPEL, conforme Foto 4.3.2.14a e Figura 4.3.2.14a. Diversos moradores do entorno 

trabalham nestas unidades industriais, que são referência para as comunidades. Algumas 
grandes propriedades rurais também foram citadas em entrevistas com moradores do 
entorno como importantes contratadores de mão de obra local. Além destas empresas, 
há um porto de areia, que extrai areia do leito dos rios.   
 

 
Foto 4.3.2.14a – HUHTAMAKI e CLIMAPEL, na estrada para a Colônia Quero-Quero. 
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Figura 4.3.2.14a – Localização das fábricas Huhtamaki e Climapel em relação ao empreendimento. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 5 fev. 2010; e PESQUISA DE CAMPO, 2013. 

 
Pode-se observar que as deficiências em termos de geração de emprego local têm sido 
um dos principais condicionantes de processos migratórios nas comunidades rurais. A 
exaustão da terra no sentido de não conseguir abrigar novos trabalhadores familiares 
tem levado à saída dos membros mais jovens das famílias, assim como aqueles que têm 
propriedades muito pequenas têm optado em vendê-las e migrarem para áreas urbanas 
próximas, como Ponta Grossa e Curitiba.  
 

Neste sentido, ao gerar a possibilidade de criação de novos postos de trabalho, tanto 
para mão de obra qualificada como não qualificada residente no entorno, o 
empreendimento vai ao encontro das necessidades das populações locais. Há que 
ressaltar que, das entrevistas realizadas, foi possível constatar que a maior parte dos 
trabalhadores são pouco qualificados, restringindo-se no máximo ao nível médio. A 
maior parte dos trabalhadores qualificados são oriundos da Colônia Witmarsun. 
 
A Colônia Witmarsun constitui um conjunto diferenciado de empresas e aglomerado 
rural, referência para muitos pequenos produtores rurais, principalmente na 
comercialização de leite. Há produtores inclusive no Jacuí, em Campo Largo, que 
destinam a produção para a Witmarsun, sendo necessário percorrer um árduo caminho 
até a colônia, em função da declividade e da falta de pavimentação da estrada de 
acesso. 
 
Há que ressaltar que uma das principais expectativas das comunidades do entorno com 
relação ao empreendimento refere-se à melhoria da qualidade das vias de acesso, 
principalmente às comunidades do Cercado, Fazenda das Almas e Jacuí. Apesar disto, a 

proposta do empreendimento tem sido no sentido de implantar estrada paralela à 
atualmente existente, na Fazenda Boiada, haja vista o seu caráter histórico, 
contribuindo para a preservação das suas características principais.  
 
O caráter histórico e turístico da região pode ser também constatado pela realização de 
diversas festividades locais, além da presença do turismo rural e de aventura, apesar de 
não estruturado. O acesso à Fazenda Boiada, assim como à Fazenda Capão das Almas, 
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coincide com o acesso aos atrativos turísticos locais, como a Igreja de Nossa Senhora das 
Pedras, a Comunidade do Cercado e a Fazenda das Almas, assim como é utilizado como 
trilha por “jipeiros”, já tendo integrado trajeto de rally. Como o empreendimento em 
princípio não desenvolverá atividades nos finais de semana, haverá menores 
possibilidades de conflito em relação a estes eventos. Entretanto, a alteração da 
paisagem pode comprometer parcialmente o desenvolvimento destas atividades.  
 
Pode-se, desta forma, dizer que o empreendimento apresentará compatibilização com 
os adensamentos urbanos do entorno principalmente em função da geração de emprego 
e que poderá tornar o relacionamento mais virtuoso à medida que contribua para a 
melhoria das vias de acesso às comunidades do Cercado, Fazenda das Almas e Jacuí. A 
oferta de transporte aos trabalhadores que forem contratados para a instalação e 
operação do empreendimento permitirá a potencialização da utilização de mão de obra 
das comunidades do entorno.  
 
4.3.2.15 – Identificação da Presença de Comunidades Tradicionais e Indígenas (ou de 
outras etnias) 

 
4.3.2.15.1 – Comunidades Indígenas 
 
Segundo a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, os municípios de Ponta Grossa, Palmeira 
e Campo Largo não possuem terras indígenas delimitadas ou em estudo. A Figura 
4.3.2.15.1a mostra a localização das TIs existentes no Paraná. 
 

 
Figura 4.3.2.15.1a - Presença indígena no Estado do Paraná. 

Obs.: A numeração dos municípios está conforme a ordem a seguir: 1. Ponta Grossa; 2. Palmeira; e 3. 
Campo Largo. 

Fonte: ITCG, Produtos Cartográficos, 2010; e FUNAI, Mapas, 2012. 
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4.3.2.15.2 – Comunidades Quilombolas e Comunidades Negras Tradicionais 
 
Com relação às comunidades quilombolas, foram analisados documentos disponíveis da 
Fundação Palmares, no Instituto Nacional da Colonização e da Reforma Agrária (INCRA), 
além do Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG), bem como sites da 
Internet e literaturas que tratam do tema, com o objetivo de identificar possíveis 
comunidades negras nos municípios da área de influência deste empreendimento. Foram 
identificadas seis comunidades negras nos três municípios em estudo (Campo Largo, 
Palmeira e Ponta Grossa), sendo três comunidades quilombolas consolidadas e três 
comunidades tradicionais negras não consolidadas como quilombos. 
 
A Figura 4.3.2.15.2a e a Tabela 4.3.2.15.2a mostram a localização do 
empreendimento e as distâncias às comunidades quilombolas, certificadas ou não, mais 
próximas. Dentre as comunidades certificadas, a mais próxima é a de Palmital dos 
Pretos, em Campo Largo, distando 9,9 km do empreendimento. Há que observar que o 
acesso até esta comunidade a partir da área do empreendimento mostra-se muito 
íngreme e sem pavimentação.  

 
Já em relação às não certificadas, a comunidade Cercado, em Palmeira, está a 6 km do 
empreendimento. Neste caso específico, o acesso à comunidade poderá ser em parte 
afetado pela instalação do empreendimento. Há que observar que a Comunidade 
Palmital dos Pretos também pode utilizar o acesso que será compartilhado com o 
empreendimento, mas em função da sua declividade, tradicionalmente é utilizado outro 
acesso em Campo Largo. 
 

 
Figura 4.3.2.15.2a - Localização das Comunidades quilombolas mais próximas do empreendimento. 

Fonte: ITCG, Produtos Cartográficos, 2008; GRUPO DE TRABALHO CLÓVIS MOURA, Relatório do Grupo de 
Trabalho Clóvis Moura, 2010; e FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, Comunidades quilombolas, 2012. 
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Tabela 4.3.2.15.2a – Comunidades quilombolas mais próximas do empreendimento. 

Município Nome Titulação 
Localização 

(22 J) 
Distância 

aproximada 
Processo no INCRA 

Ponta 
Grossa 

Santa Cruz Certificada 587443 m E 7204567 m S 24,5 km 
54000.001626/ 

0208-71 

Sutil Certificada 589097 m E 7201772 m S 22,6 km 
54200.003249/ 

2009-96 

Palmeira 

Cercado 
Não 

certificada 
621531 m E 7198824 m S 6,0 km  

Rio das 
Pedras 

Não 
certificada 

593366 m E 7175185 m S 31,5 km  

Campo 
Largo 

Sete Saltos  
Não 

certificada 
625968 m E 7211388 m S 12,5 km  

Palmital 
dos Pretos 

Certificada 623629 m E 7210216 m S 9,9 km  

Fonte: ITCG, Produtos Cartográficos, 2008; GRUPO DE TRABALHO CLÓVIS MOURA, Relatório do Grupo de 
Trabalho Clóvis Moura, 2010; e FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, Pesquisa, 2012. 

 

A caracterização das comunidades a seguir é sucinta e baseada em informações 
secundárias. Trata das Comunidades Negras identificadas nos municípios objeto deste 
estudo. De antemão, pela distância que estão do empreendimento, sabe-se que a 
maioria das comunidades negras não sofrerá impactos pela sua instalação, visto que não 
deverá afetar o modo de vida, os sistemas de trabalho, de comunicação e sociabilidade, 
com exceção da Comunidade Tradicional dos Pretos de Cercado, cujo acesso poderá 
ocorrer, no trecho inicial, pelo mesmo caminho usado para se chegar às fazendas ora em 
estudo. A Tabela 4.3.2.15.2b relaciona as áreas encontradas.  
 
Foram analisados documentos disponíveis da Fundação Palmares, do Instituto Nacional 
da Colonização e da Reforma Agrária (INCRA), além do Instituto de Terras, Cartografia e 
Geociências (ITCG), bem como sites da Internet e literaturas que tratam do tema, com o 
objetivo de identificar possíveis comunidades negras nos municípios da área de 

influência deste empreendimento. Foram identificadas seis comunidades negras nos três 
municípios em estudo (Campo Largo, Palmeira e Ponta Grossa), sendo três comunidades 
quilombolas consolidadas, e três comunidades tradicionais negras não consolidadas como 
quilombos. 
 
Tabela 4.3.2.15.2b - Comunidades Negras identificadas em fontes secundárias, nos municípios em estudo. 

Nome Localização 
Situação 

Geral 
Cód. 
IBGE 

Proc.INCRA Publicação 

Comunidade 
Remanescente 
Quilombola  
Palmital dos 
Pretos 

Campo Largo 
Comunidade 
Quilombola 
Certificada 

4104204 
54200.0032
39/2009-51 

Declaração de auto 
reconhecimento e 
tramitação na 
Fundação Palmares. 
Registro nº 569, f. 79, 
19/05/2006 na 
Fundação Palmares – 
Portaria nº 11, de 
06/06/2006, publicada 
no Diário Oficial da 
União de 07/06/2006, 
nº 108, Seção 1, p.5. 

Comunidades 
Negras 

Campo Largo 
Comunidades 

não 
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Nome Localização 
Situação 

Geral 
Cód. 
IBGE 

Proc.INCRA Publicação 

Tradicionais 
Sete Saltos: 
Sete Saltos de 
Cima e Sete 
Saltos de Baixo 

Certificadas 

Comunidade 
Negra Rural de 
Sutil 

Ponta Grossa 
Comunidade 
Quilombola 
Certificada 

4119905 
54200.0032
49/2009-96 

Declaração de auto 
reconhecimento e 
tramitação na 
Fundação Palmares. 
Livro 004, registro nº 
297, f. 04 na Fundação 
Palmares – Portaria nº 
32, de 12/08/2005 
publicada no Diário 
Oficial da União em 
19/08/2005, nº 160, 
Seção 1, p.20. 

Comunidade 
Negra Rural 
Santa Cruz 

Ponta Grossa 
Comunidade 
Quilombola 
Certificada 

4119905 
54000.0016
26/0208-71 

Declaração de auto 
reconhecimento e 
tramitação na 
Fundação Palmares. 
Livro 004, registro nº 
269, f. 03 na Fundação 
Palmares – Portaria nº 
32, de 12/08/2005 
publicada no Diário 
Oficial de União em 
19/08/2005, nº 160, 
Seção 1, p.20. 

Comunidade 
Negra 
Tradicional 
Cercado (Negros 
do Pé da Serra) 

Palmeira 
Comunidade 

não 
Certificada 

  

 

Comunidade 
Negra 
Tradicional Rio 
das Pedras 

Palmeira 
Comunidade 

não 
Certificada 

  

 

Comunidade dos 
Pugas 

Palmeira 

Em 2006, a 
comunidade 

buscava 
comprovação 
se são negras 
tradicionais. 
(nre.seed) 

  

 

Fonte: FUNDAÇÃO PALMARES, ITCG, GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA e DOU. 

 
Na Tabela 4.3.2.15.2c também estão relatadas informações preliminares encontradas 
sobre a localização das comunidades, citadas em documentos oficiais, divulgados pelo 
ITCG, Secretarias de Estado do Paraná, e/ou pelo GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA. 
 
 

 
 
 
 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  360 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 

Tabela 4.3.2.15.2c - Dados de localização das comunidades negras nos municípios em estudo. 

Nome Localização Como chegar 

Palmital dos 
Pretos 
(Campo Largo) 

GPS (SAD69) 
N 7210216 
E 623629 

Distrito de Três Córregos. Seguir pela BR-376, sentido 
Campo Largo/Ponta Grossa. Após o 2º pedágio entrar à 
direita. Passar a Fazenda Boiada, a Igreja N. S.das 
Pedras. Atravessar ponte natural (de pedra). Descer a 
serra. Fica a mais ou menos 30 km da entrada. (Há 
também acesso através de Campo Largo, sinalizado por 
placas indicativas). 

Sete Saltos 
(Campo Largo) 

GPS (SAD69) 
N 7211388 
E 625968 

Saindo de Palmital dos Pretos, seguir mais 2 km e chegar 
a Sete Saltos de Cima. Continuando mais uns 5 km 
atinge-se a comunidade de Sete Saltos de Baixo. 

Sutil 
(Ponta Grossa) 

GPS (SAD69) 
N 7201772 
E 586097 

Seguindo pela PR-151, sentido Ponta Grossa-Palmeira, 
depois da Comunidade de Santa Cruz seguir mais uns 3,5 
km. Entrar na estrada de terra à direita. Segue mais uns 
800 m e chega a Comunidade de Sutil 

Santa Cruz 
(Ponta Grossa) 

GPS (SAD69) 
N 7204567 
E 587443 

Pegar a PR-151, sentido Ponta Grossa-Palmeira, seguir 
por essa estrada cerca de 15 km. 

Cercado 
(Palmeira) 

GPS (SAD69) 
N 7198824 
E 621531 

Seguir pela BR-376, sentido Campo Largo/Ponta Grossa. 
Após o 2º pedágio entrar à direita. Passar a Fazenda 
Boiada, na bifurcação seguinte pegar à direita e seguir 
mais uns 5 quilômetros até a comunidade. 

Rio das Pedras 
(Palmeira) 

GPS (SAD69) 
N 7175185 
E 593366 

Está localizada, aproximadamente, a 12 km após sair do 
asfalto (BR-376). Passar por Santa Bárbara, logo após a 
ponte do Rio das Pedras.  
Há outra via de acesso – de menor distância – pela 
localidade de Cantagalo. Após percorrer 22 km entra-se 
em uma estradinha de terra, na localidade de Cantagalo 
e percorrem-se aproximadamente cinco quilômetros. 

Fonte: ITCG, 2008; EMATER (descrição verbal); GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 2010; e CELINSKI, 
2011. 

A Figura 4.3.2.15.2b ilustra os quilombos e comunidades negras tradicionais distribuídas 
nos municípios de influência deste empreendimento.  

 

 
Figura 4.3.2.15.2b - Localização das Comunidades Quilombolas. 

Fonte: ITCG, 2008 
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O Grupo de trabalho Clóvis Moura, no período entre 2005 e 2008 elaborou pesquisa sobre 
as comunidades negras do Estado do Paraná, trabalho esse que foi complementado em 
2010. Na Tabela 4.3.2.15.2d estão relacionados dados do levantamento desenvolvido 
pelo referido Grupo sobre as comunidades presentes nos municípios de Ponta Grossa, 
Palmeira e Campo Largo.  
 

Tabela 4.3.2.15.2d - Algumas características das comunidades negras existentes nos municípios em 
estudo. 

Nome 
Habi- 
tantes 

Famí- 
lias 

Escola 
na 

Comuni-
dade 

Distância 
até a 
escola 

Distância 
até o 

Posto de 
Saúde 

Distância 
até o 

hospital 

Doenças de 
maior 

incidência 

Palmital dos 
Pretos 
(Campo 
Largo) 

136 34 
Sim, de 
1º a 4º 
série 

de 5º a 8º 
25 km – 

Três 
Córregos 

de 5º a 8º 
25 km – 

Três 
Córregos 

10 km – 
Santa 

Cruz - PG 

Hipertensão 
e doenças 
mentais 

Sete Saltos 
(Campo 
Largo) 

11 58 
Sim, de 
1º a 4º 
série 

de 5º a 8º 
25 km – 

Três 
Córregos 

de 5º a 8º 
25 km – 

Três 
Córregos 

10 km – 
Santa 

Cruz - PG 

Hipertensão 
e doenças 
mentais 

Sutil 
(Ponta 
Grossa) 

144 41 Não 
8 km – 

Cará-Cará 
18 km - 
Palmeira 

18 km – 
Palmeira 
ou Ponta 
Grossa 

Hipertensão 
e doenças 
mentais 

Santa Cruz 
(Ponta 
Grossa) 

39 11 Não 
8 km – 

Cará-Cará 
18 km - 
Palmeira 

18 km – 
Palmeira 
ou Ponta 
Grossa 

Hipertensão 

Cercado 
(Palmeira) 

40 12      

Rio das 
Pedras 
(Palmeira) 

48 12     

Depressão, 
doenças 
mentais, 

desnutrição, 
câncer e um 

caso de 
hanseniase. 

Fonte: ITCG, 2008; e GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 2010. 
 

Nas tabelas seguintes estão alguns aspectos culturais das comunidades em questão, 
quanto ao histórico, cultura e tradição, terra e trabalho. 
 

Tabela 4.3.2.15.2e - Comunidade Palmital dos Pretos (Campo Largo). 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

A comunidade começou a se formar antes 
de 1888. É formada por famílias negras 
que vieram de várias regiões do Paraná 
na busca de liberdade e de terras para se 
estabelecerem. Alguns procediam de 
fazendas situadas próximas da Estrada do 
Cerne, outros vieram da Comunidade 
Remanescente de Quilombo do Sutil, em 
Ponta Grossa; uma família veio da 
Fazenda Santa Cruz, hoje Comunidade 
Remanescente Santa Cruz e que 
integraria o Sutil, também em Ponta 
Grossa; outras famílias migraram das 
comunidades de Pugas e Bolo Grande, 
município de Palmeira. O nome da 

A comunidade é festeira e 
gosta de dançar: a 
rancheira, a valsa e o 
“dois em um”. Nas danças, 
as mulheres usam saias 
rodadas com anáguas 
armadas. São Sebastião, 
Santo Antonio, São Braz, 
São João, São Pedro, São 
Gonçalo e Bom Jesus são 
os santos festejados. As 
festas de junho, em louvor 
aos santos do mês, são 
animadas com fogueiras e 
bingos.  

Atuamente os membros da 
comunidade são todos 
aparentados, de uma 
mesma família. Os 
proprietários ao redor, 
foram chegando depois, 
ocupando e formando as 
suas fazendas. Os negros 
ocupam essas terras a mais 
de 200 anos. 
Fazem hortas de 
subsistência e criam alguns 
animais. Em 2011 foi 
inaugurada uma cozinha 
comunitária na 
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Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

comunidade traz referência à grande 
quantidade de palmito existente nas 
terras dos negros. Devido ao relevo muito 
acidentado da comunidade, muitos 
negociaram suas terras, diminuindo 
consideravelmente a área do quilombo. 

Praticam a medicina 
tradicional, usando os 
produtos naturais que a 
terra oferece, e com a 
presença de benzedeiras, 
curandeiros e rezador. 

Comunidade, visando a 
Merenda Escolar. 
A locomoção pelos 
caminhos e estradas da 
região é feito a pé, a 
cavalo ou de bicicleta.  

Fonte: GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 2010. 
 

Tabela 4.3.2.15.2f - Comunidades de Negros Tradicionais Sete Saltos (Campo Largo). 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

A comunidade é formada 
principalmente por familiares dos 
habitantes de Palmital dos Pretos. 
Como naquela, chegaram da 
Comunidade do Sutil e de Santa 
Cruz, ambas no município de 
Ponta Grossa. Também de outras 
famílias que migraram das 
comunidades de Pugas e Bolo 
Grande, no Município de 
Palmeiras, todas em busca de 
liberdade. 
O nome da Comunidade guarda a 
referência de uma cachoeira 
existente em suas terras. 
Há diferenciações entre o modo 
de pensar e técnica de criação de 
porcos entre  comunidade Sete 
Saltos e a de Palmital dos Pretos. 
Uma cria os porcos soltos no 
terreiro e o outro confinado em 
chiqueiro. Esse é um dos motivos 
de viverem separados e de 
intermináveis debates sobre a 
melhor e mais higiênica delas. 

A festa de Bom Jesus, é uma 
das tradições mantidas pela 
comunidade. A abertura da 
festa é com rezas e alguns 
foguetes, sendo que após as 
rezas é feito levantamento do 
mastro e da bandeira de Bom 
Jesus. Após o levantamento do 
mastro, há queima de fogos de 
artifícios: o “foguetório”, e a 
seguir é servida a comida 
comunitária. 
Guardam também os santos 
padroeiros: São Benedito, 
N.S.Aparecida e fazem Festa do 
Divino. 
Até hoje praticam a medidina 
tradicional com a participação 
de benzedeiras, curandeiros e 
rezadores. 

Os ancestrais dessas 
comunidades já 
ocupavam essas terras há 
mais de 250 anos. 
Há diferenciações entre 
o modo de pensar e 
técnica de criação de 
porcos entre  
comunidade Sete Saltos 
e a de Palmital dos 
Pretos. Uma cria os 
portos soltos no terreiro 
e o outro confinado em 
chiqueiro. Esse é um dos 
motivos de viverem 
separados e de 
intermináveis debates 
sobre a melhor e mais 
higiênica delas. 
Praticam a agricultura de 
subsistência. 

Fonte: GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 2010. 
 

Tabela 4.3.2.15.2g - Comunidades de Negros Tradicionais Sutil (Ponta Grossa). 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

Pelos relatos locais, conta-se que o nome 
“Sutil” surgiu em homenagem ao 
tropeiro Benedito Subtil, que se 
hospedava no local com os negros. Os 
descendentes de africanos que estão a 
35 km da sede de Ponta Grossa contam 
que seus ancestrais estavam 
centenariamente nas terras. Terras que 
receberam, em herança, dos 
fazendeiros, depois do fim da 
escravidão. Ainda contam que a terra 
compreendia o espaço desde o Rio Tibagi 
ao Caniu e do Caniu até Santa Rita, mas 
que foram perdendo-as, principalmente 
para os imigrantes russos e alemães, que 
vieram para os Campos Gerais em 1876. 
Benedito Gonçalves nascido em 1929 
relata que sua bisavó foi escravizada e 
que no passado Sutil e Santa Cruz, hoje 
separadas por fazendas, era uma mesma 

Na comunidade há 
uma capela dedicada 
ao padroeiro São 
Benedito e no dia 13 
de maio fazem festa 
animada com tambor, 
acarajé e feijoada. 

A comunidade conta que a terra 
era grande, mas foram 
perdendo-as, principalmente 
para os imigrantes russos e 
alemães, que vieram para os 
Campos Gerais em 1876. Há 
relato, que na atualidade ainda 
há invasores das terras, pessoas 
que tentam se apossar dos 
espaços, com espertezas e 
pressões pois, segundo a 
comunidade, são os patrões 
possíveis. 
Há relatos orais de que em 
1950, nas Comunidades de Sutil 
e Santa Cruz houve conflitos 
territoriais. 
Atualmente há ônibus para 
transporte das crianças à 
escola, porém elas ainda 
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comunidade, de território integrado. carecem de atividade no contra 
turno. 

Fonte: GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 2010. 
 

Tabela 4.3.2.15.2h - Comunidade Negra Rural Santa Cruz (Ponta Grossa). 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

A comunidade é oriunda da “Fazenda 
Santa Cruz”. Os descendentes de 
africanos que foram escravizados nessa 
fazenda herdaram uma parte dela 
formando uma comunidade que com o 
passar dos anos foi dividida em Santa 
Cruz e Sutil. Os libertos pelo Coronel 
Joaquim Gonçalves Guimarães não 
tinham posse da  documentação da 
referida herança e aos poucos foram 
perdendo suas terras para os 
imigrantes europeus.  
Segundo relatos os membros da 
comunidade destacam a importância 
do primeiro professor na Comunidade 
Santa Cruz, o Senhor Amazonas 
Gonçalves dos Santos. 

A comunidade prática medicina 
tradicional. As doenças são 
tratadas com malva, arruda, 
guaco, pata-de-vaca, salvinha, 
arnica, dentre outras. 
Fazem as festas para os santos 
de junho, para São Benedito e 
Bom Jesus. 
O GRUPO DE TRABALHO CLOVIS 
MOURA relatou que a 
comunidade foi pressionada a 
demolir a Capela Senhor Bom 
Jesus para construção de uma 
mais moderna, contrariando o 
desejo da comunidade que quer 
manter viva a tradição e a 
história  centenárias. 

As pessoas mais velhas 
da comunidade 
relataram que perderam 
as terras por não 
possuírem a 
documentação da heraça 
deixada pelo Cel. 
Joaquim Gonçaves 
Guimarães. 
Há relatos orais de que 
em 1950, nas 
Comunidades de Sutil e 
Santa Cruz houve 
conflitos territoriais. 
 

Fonte: GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 2010. 
 

Tabela 4.3.2.15.2i - Comunidade de Negros Tradicional Cercado (Palmeira). 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

Os ancestrais dos atuais moradores da comunidade 
ocuparam as terras há mais de 150 anos. 
O morador mais antigo (nascido em 1933) relatou 
que os avós foram escravizados e que na região 
moram seus parentes. Informou que as terras que 
ocupam (quatro mil alqueires) foram compradas.  
O Plano Diretor Participativo de Palmeira identificou 
as seguintes características na comunidade: 
 I -comunidade isolada, muito distante da sede do 
município e limítrofe com outros municípios; II – 
Comunidade muito carente, com poucas famílias; III 
- Maioria de mini propriedades cercada por grandes 
proprietários; IV - Ausência de documentação da 
posse da terra; V - Agricultura de subsistência; VI - 
Solo muito raso; VII – Carência de infraestrutura com 
relação ao abastecimento de água, sistema 
adequado de destinação de esgoto e coleta de lixo; 
VIII - Carência de infraestrutura social com relação à 
saúde, educação, esporte e lazer; IX - Inexistência 
de qualquer tipo de comércio; X - Inexistência de 
transporte coletivo dificultando o acesso; XI - 
Inserido na Área de Preservação da Escarpa 
Devoniana; XII - Relevo acidentado e rochoso; XIII - 
Abundância de vegetação natural; XIV -Área muito 
propícia ao turismo educativo, aventura e religioso, 
com presença de grutas, cavernas, áreas propícias 
para trilhas, rappel, entre outros; XV - Turismo 
desordenado prejudicando a segurança da 
comunidade; XVI - Presença significativa de 
morcegos hematófagos transmissores da raiva, em 
grutas e cavernas; XVII - Existência de silviculturas 
irregulares dentro da APA da Escarpa Devoniana 

Na comunidade há 
benzedeira e que 
preservam a 
medicina 
tradicional 
cultivando ervas, 
tais como: erva-
cidreira, melissa-
calmante, hortelã, 
melissa, arruda, 
poejo,  dentre 
várias outras. 
Fazem a Festa do 
Divino, novenas ao 
padroeiro e a 
outros santos. 
Dançam vanerão e 
dança gaúcha. 

O tamanho médio das 
propriedades é de 1,5 
ha. Em 2010 
agricultores do 
Cercado, receberam do 
governo do Estado do 
Paraná, o título de sua 
terra. Essa titulação dá 
acesso a financiamentos 
agrícolas 
(OBSERVATÓRIO 
QUILOMBOLA, 2013). 
Atualmente cada 
família tem o seu 
pedaço de terra e 
outros a arrendam. 
Usam o cavalo para 
transporte. 
Fazem roçados para 
consumo próprio e 
criam alguns animais. 
Os produtos principais 
plantados são: milho, 
feijão e mandioca. 
A eletrificação chegou à 
comunidade em 1993. 
Muitos moradores já 
não se dedicam à 
lavoura, buscam sua 
sobrevivência em 
atividades fora da 
comunidade, 
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(PALMEIRA, Lei 2.623/2007, art. 192). 
Após a obtenção da titulação da terra no final dos 
anos 2000 moradores afirmaram estar ocorrendo 
processo de migração de muitos afrodescendentes, 
contribuindo para descaraterizar o local.  

principalmente como 
diaristas em 
propriedades rurais de 
maior porte da região.  

Fonte: GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 2010; Pesquisa de campo, 2013. 
 

 
Foto 4.3.2.15.2a – Comunidade de Cercado – 2012 

 
Tabela 4.3.2.15.2j - Comunidade de Negros Tradicional  Rio das Pedras (Palmeira). 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

Os ancestrais da 
comunidade foram 
escravizados. O Senhor 
João Araújo, nascido em 
1933, é tido na 
comunidade como 
conhecedor da história 
da comunidade de Rio 
das Pedras. Ele 
atualmente mora fora da 
comunidade, na 
localidade de Santa 
Bárbara, há seis 
quilômetros de Rio das 
Pedras. Ele deixou a 
comunidade após um 
incêndio que destruiu a 
sua casa. Nesse incêndio 
foram destruídos os 
documentos da 
propriedade. Ele alega 
que uma parenta sua 
obteve nova 
documentação e que 
conseguiu vender suas 
terras. 

A comunidade sofre de 
desnutrição. Houve 
mudanças na dieta. 
Antes faziam farinha de 
milho e canjica, no 
monjolo. Faziam 
também cuscuz, beiju e 
geléia de pé de boi, que 
atualmente não fazem 
mais. Praticam a 
medicina tradicional. 
 
A população antes 
católica agora na 
maioria são crentes. A 
antiga escolinha agora é 
usada como templo. 
Mutirão e bailes, não 
tem mais. 

Os mais velhos da comunidade contam 
que seus antepassados já estavam nas 
terras há mais de 150 anos. 
 
Dizem que sabem ser donos da terra, 
porém não possuem documentos da 
propriedade. Relataram que possuíam 50 
alqueires, mas atualmente restam apenas 
cinco de terra coletiva, contando com as 
áreas arrendadas. “Há falta de terra para 
plantação, pobreza e escassez de 
alimentos e a comunidade reclama de 
abandono por parte das autoridades”. 
(GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 
2010) 
 
Famílias da comunidade plantam milho, 
feijão, alho e arroz, mas não têm como 
descascar. Cultivam também hortaliças e 
legumes em pequenas quantidades. A 
lavoura do fumo é predominante. Algumas 
famílias criam, para o consumo próprio, 
porcos e galinhas. Em certas ocasiões 
alguns homens fazem serviços de 
pedreiros e quando chove, não podem 
trabalhar, ficando sem remuneração. 
Atualmente a comunidade está iniciando a 
produção de orgânicos. 

Fonte: GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 2010. 

 
Conforme relatos que constam do GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA (2010) as 
comunidades quilombolas de Ponta Grossa e Campo Largo fizeram reivindicações e em 

2008 receberam apoio das Secretarias de Estado do Paraná visando planejar ações de 
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melhorias para os quilombolas.  Na Tabela 4.3.2.15.2k estão destacadas as solicitações  
quilombolas. 
 

Tabela 4.3.2.15.2k - Solicitações e eventuais providência para melhorias das condições de vida dos  
quilombolas de Campo Largo e Ponta Grossa. 

Áreas de atuação 
Palmital dos Pretos 

(Campo Largo) 

Sete Saltos 
(Campo 
Largo) 

Sutil (Ponta 
Grossa) 

Santa Cruz 
(Ponta 
Grossa) 

H
a
b
it

a
ç
ã
o
 (

C
O

H
A
P
A
R
) 

Pedido 
Construção, reforma e/ou ampliação de habitações respeitando suas 

técnicas construtivas, as tradições e preservação de sua cultura. 

Providência 

Em 2010 Cohapar e 
Prefeitura de Campo 
Largo assinaram 
convênio para 
construção de 20 
casas. Deveriam ser 
edificadas no mesmo 
local onde os 
quilombolas moram 
em condições 
precárias. As casas 
teriam 52 m2 , 
projeto 
arquitetônico  
respeitando 
tradições 
quilombolas. A 
cozinha ficaria na 
área externa,  ligada 
à casa pelo telhado 
na área de 
circulação, pois eles 
não misturam o 
sangue das carnes 
com o lugar onde 
vivem. 

 

De acordo com 
a política de 
Habitação para 
as 
Comunidades 
Quilombolas, 
do Governo do 
Estado, em 
2010 haviam 
sido  
construídas 27 
casas na 
Comunidade. 

 

A
ti

v
id

a
d
e
 e

c
o
n
ô
m

ic
a
 

(S
E
A
B
 e

 S
E
T
U

) Pedido 
Reivindicaram assistência técnica de 
agrônomos (EMATER) nos plantios. 

Reivindicaram assistência 
técnica de agrônomos 
(EMATER) nos plantios. 
Solicitaram o planejamento de 
um programa de turismo rural 
quilombola no processo de 
geração de renda, no qual se 
demonstrem aspectos  
culturais da região mediante a 
capacitação de guias turísticos 
vindos das próprias 
comunidades. 

Providências 

Em 2009 foi registrada a plantação 
de roçados de mandioca, milho, 
abóbora, batata e feijão para 
consumo exclusivo das 
comunidades. 

 

Sociabilidade 
(CELEPAR) 

Solicitaram a instalação de telefones públicos nas comunidades; a 
instalação de uma rádio comunitária na Região e de Centros de 
Inclusão Digital. 

Caminhos e percursos 
(SETR) 

Reivindicaram a 
recuperação e 
adequação das 
estradas de ligação à 

Reivindicaram a recuperação e adequação das 
estradas de ligação à sede de seus municípios, 
pois não são ensaibrada e em épocas de chuva 
era impossível o tráfego. 
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Áreas de atuação 
Palmital dos Pretos 

(Campo Largo) 

Sete Saltos 
(Campo 
Largo) 

Sutil (Ponta 
Grossa) 

Santa Cruz 
(Ponta 
Grossa) 

sede de seus 
municípios, pois não 
são ensaibrada e em 
épocas de chuva era 
impossível o tráfego. 
Em 2009 a 
locomoção era a pé, 
a cavalo ou de 
bicicleta. 

Cultura (SEEC) 

Solicitaram que na construção de novas moradias pela COHAPAR seja 
preservada pelo menos uma unidade de casa de taipa ou casa típica 
da comunidade para que se possa implantar uma espécie de “Casa de 
Memória”. 

Legalização (ITCG) 
Solicitaram o apoio para o geo-referenciamento, mapeamento 
completo e as informações documentais sobre as áreas que ocupam 
para auxiliar o INCRA na regularização das terras quilombolas 

Obs.: CELEPAR – Companhia de Informática do Paraná; COHAPAR – Cia de Habitação do Paraná; ITCG – 
Instituto de Terras, Cartografia e Georreferenciamento; SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento; SEEC – Secretaria de Estado da Cultura; SETR – Secretaria de Estado dos Transportes; SETU 
– Secretaria de Estado do Turismo. 

Fonte: GRUPO DE TRABALHO CLOVIS MOURA, 2008. 
 

4.3.2.15.3 – Outras Comunidades 
 
Os três municípios objeto este estudo são subdivididos em Distritos, conforme a lista a 
seguir: 
- em Palmeira: Sede e Distrito de Papagaios Novos; 
- em Campo Largo: Sede e Distritos de Três Córregos, de Bateias, de São Silvestre e de 
Ferraria; 
- em Ponta Grossa: Sede e Distritos de Guaragi, de Itaiacoca, de Periquitos e de Uvaia. 
 
Além dos Distritos, que são aglomerações um pouco maiores, os municípios possuem 
inúmeras outras comunidades ou localidades, em especial na área rural. Algumas 

comunidades do município de Palmeira, como Primavera, Cajuru, Papagaios Novos, 
Vieiras, Witmarsun (antiga Cancela), Santa Cruz, dentre outras, tiveram sua origem na 
formação de fazendas em terras recebidas como sesmarias, ainda nos séculos XVII e 
XVIII. As propriedades foram sendo transferidas e subdivididas entre herdeiros através de 
testamentos e inventários até a formação de pequenas comunidades rurais da atualidade 
(LOPES, 2000). Na Figura 4.3.2.15.3a estão indicadas as localidades mais próximas do 
empreendimento. 
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Figura 4.3.2.15.3a – Localização das comunidades próximas ao empreendimento. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA, 2013. 

 
Nas tabelas a seguir estão dados históricos e outras características de pequenas 
comunidades que se encontram até aproximadamente dez quilômetros da área do 
empreendimento. 
 

Tabela 4.3.2.15.3a – Colônia Witmarsun em Palmeira. 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

A Colônia surgiu em junho de 1951 
quando a socidade Comercial e 
Industrial Witmarsun adquiriu a 
Fazenda Cancela. A compra tinha 
por objetivo dar melhores condições 
de trabalho aos Menonitas que 
haviam formado a colônia no 
município catarinense de Ibirama, 
onde se instalaram quando fugiram 
de perseguições religiosas na 
Rússia. Junto com a colônia foi 
formada a Cooperativa Mista 
Agropecuária Witmarsun Ltda., a 
qual dava suporte para as atividades 
agrícolas e produção de leite. A 
Cooperativa produzia doce de leite, 

A Colônia conta com Museu que 
retrata a história dos imigrantes na 
formação da Colônia. 
 
Até os anos de 1970 a Colônia trazia 
da Alemanha professores especialistas 
para contribuir na formação de jovens 
e de professores. 
 
A população de cerca de 1500 
moradores mantém a tradição do 
idioma e outros costumes. Em 
Witmarsun há pousadas,  restaurantes 
e cafés coloniais que oferecem 
comidas típicas alemãs. Atendem 
principalmente a turistas, em locais 

A Colônia foi subdividida 
em cinco Aldeias, sendo 
que algumas sofrem com 
a pouca infraestrutura e 
com a situação de 
pobreza. 
 
A sustentação econômica 
da colônia é a 
agricultura e a pecuária. 
 
Em função da subdivisão 
das terras através de 
inventário está levando 
muitos jovens a 
deixarem a comunidade 
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manteiga, creme de leite e queijo, 
os quais eram comercializados com 
a marca Cancela (CORREIO DE 
NOTÍCIAS, 1987). 
 
Há registros da Fazenda Cancela 
anteriores ao ano de 1770, quando 
ali eram criados cavalos e bois, 
utilizando-se mão-de-obra escrava. 

aprazíveis. 
 
As principais festas da comunidade 
são: aniversário da chegada dos 
primeiros imigrantes, festa das 
missões e o Natal. 
Produzem artesanato típico-
tradicional comercializado nas 
pousadas, cafés e nas festas (COLÔNIA 
WITMARSUN, 2013). 

para trabalhar em outras 
localidades, retornando 
apenas nos finais de 
semana para encontro 
com famlliares e lazer. 

Fonte: CORREIO DE NOTÍCIAS, 1987; COLÔNIA WITMARSUN, 2013. 

 

 
Foto 4.3.2.15.3a – Gastronomia da Colônia Witmarsun. 

Fonte: COLÔNIA WITMARSUN, 2013. 
 

Tabela 4.3.2.15.3b - Colônias Quero-Quero, Pugas de Cima e Pugas de Baixo em Palmeira. 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

Em 1878 Palmeira recebeu muitas 
famílias de imigrantes russos-alemães, 
os quais eram inicialmente 
encaminhados para alojamento na 
Colônia Sinimbu, até a definição das 
terras que deveriam ocupar. As 
colônias criadas separaram os luteranos 
nos núcleos de Marcondes (atual 
Pugas), Hartman (atual Quero-Quero) e 
Papagaios Novos, e os católicos 
formaram os núcleos de Nossa Senhora 
do Lago, Santa Quitéria e Alegrete 
(AUER, 2013). 
Cerca de 50% dos imigrantes, por 
motivos diversos, não permaneceram 
na região. Sendo assim prosperaram 
somente as colônias Quero-Quero, 
Pugas, Nossa Senhora do Lago e 
Papagaios Novos (AUER, 2013). 
Em  1º de junho de 1878 chegaram a 
Quero-Quero 70 famílias e 128 
integrantes, os quais foram divididos 
nas casas construídas em três núcleos: 
Sede, a um quilômetro da Sede e na 
Fazenda Capão d’Anta (PIZANI, 2008). 

A população mesmo após 
muitos anos da chegada dos 
primeiros imigrantes continuava 
a receber atenções e doações 
(principalmente vestuário) do 
país de origem, a Alemanha. 

Os primeiros habitantes 
trabalhavam na abertura de 
estrada. Com a definição 
dos núcleos habitacionais 
passaram a praticar 
atividades agro-pastoris. 
Essa atividade estimulou  
muitos colonos a se 
dedicarem ao transporte de 
mercadorias de toda 
espécie em carroções 
construídos no estilo 
utilizado em seu país de 
origem. Na Colônia Pugas 
havia ferrreiros e 
carpinteiros que faziam os 
carroções. O transporte 
com carroças, nas estradas, 
foi proibido em 1935, pelo  
Interventor do Estado, 
Manoel Ribas. 
Atualmente a população se 
dedica principalmente a 
agricultura de milho e soja. 

Fonte: AUER, 2013; PIZANI, 2008. 
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Tabela 4.3.2.15.3c - Assentamento Palmares II em Palmeira. 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

O Projeto de Reforma Agrária denominado Palmares II foi 
numerado PR0252000. Em 2000 o INCRA contratou a 
medição e demarcação de 24 lotes.  
 
Em 2011, dezessete assentados foram atendidos pelo 
programa “Luz para todos” do Ministério das Minas e 
Energia (COIMBRA JUNIOR, 2006) . 
 
Em 2012, dez famílias foram beneficiadas pelo PAC2 com 
a instalação de módulos sanitários nas residências.  
 
Apenas quatro famílias receberam a concessão de uso 
emitido pelo INCRA, em 2011 (TCU 753/2008) (INCRA, 
2013) 
 
O Plano Diretor Participativo de Palmeira identificou as 
seguintes características do Assentamento: 
I - Comunidade Assentada Recentemente; 
II - Pequenas propriedades; III - Pouca infraestrutura com 
falta de água, sistema de disposição adequada de esgoto e 
coleta de lixo; IV -Agricultura de subsistência, agricultura 
familiar predominando a pecuária leiteira, agricultura 
orgânica e apicultura; V - Transporte coletivo e escolar 
insuficiente; VI – Ausência de titulação da propriedade, 
apenas documento de posse e uso concedido pelo INCRA; 
VII – Inserida na APA da Escarpa Devoniana; VIII – Estrutura 
Viária Precária. (PALMEIRA, Lei 2.623/2007, art. 195) 

A solidariedade é 
uma característica 
dos assentados. Em 
2002 uma família 
assentada emprestou 
área para 
acampamento de 
grupo do MST, que 
visava a ocupação de 
fazenda da EMBRAPA 
em Ponta Grossa. 

Todos os 
assentados 
trabalham na 
agricultura, com 
exceção de um 
que trabalha em 
indústria da 
região. 

Fonte: COIMBRA JUNIOR, 2006; INCRA, 2013. 
 

Tabela 4.3.2.15.3d - Localidades Primavera e Cajuru em Palmeira. 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

As localidades de Primavera e de Cajuru se 
originaram de sesmaria e formação de 
fazenda ainda no século XVIII. Com a 
subdivisão das terras através de inventários 
e testamentos se formaram pequenas 
comunidades.  

 

A principal 
atividade é a 
plantação de soja. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA, 2010.  
 

Tabela 4.3.2.15.3e - Localidade de Salto em Palmeira. 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

Localizada à margem do rio Salto 
e da linha férrea.  

  

 

Tabela 4.3.2.15.3f - Distrito de Três Córregos em Campo Largo. 

Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

Desde 1936 Três Córregos figura como 
Distrito de Campo Largo e em 2005 
teve a definição de seus limites 
(CAMPO LARGO, 2005). 
 
Os terrenos acidentados dificultavam 
os trabalhos de cultivo da terra 
(IBGE). 
 
Em 2013 faziam parte do Distrito as 
comunidades  quilombolas de 
Palmital dos Pretos e Cercado (não 

A Escola Consolidada de 
Três Córregos visava 
centralizar o ensino em 
um local mais amplo e 
bem estruturado, 
fechando as escolinhas 
pequenas ao redor e 
melhorando o ensino. 
Essa escola foi 
construída em terreno 
doado por Moisés Soares 
da Trindade (Folha de 

O distrito está na zona rural e 
“as atividades predominantes 
são aquelas de caráter 
agropecuário e extrativista” 
(CAMPO LARGO, 2007). Em 
2007 pretendia-se incentivar 
as atividades de turismo rural 
e ecológico no Distrito 
(CAMPO LARGO, 2007). 
 
No distrito há 
reflorestamento de 
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Histórico Cultura e tradição Terra e trabalho 

certificada), além de outras 
comunidades rurais como: Jacuí, 
Taquara, Florestal, Geada, Taquaral 
dos Pires, Três Barras, Invernada, 
Serrinha. 
 
Em Três Córregos também ficam 
algumas comunidades pobres como: 
de Santa Cruz, Barreiro, Cerne, 
Estrada do Cerne, Taquarinha, 
Vilinha. 

Campo Largo, 2013). 
 

araucárias e pinus, na 
Floresta Nacional do Açungui. 
 
Na comunidade de 
Taquarinha (distante do 
empreendimento)  há um 
grupo de mulheres de 
agricultores que fazem 
chapéus artesanais (COELHO, 
2010). 

Fonte: CAMPO LARGO, 2005 e 2007; Folha de Campo Largo, 2013; COELHO, 2010. 
 

Tabela 4.3.2.15.3g - Comunidade Jacuí no Distrito de Três Córregos em Campo Largo. 

Histórico 
Cultura e 
tradição 

Terra e trabalho 

A comunidade se formou a partir de 
integrantes da Comunidade Palmital dos 
Pretos que dali saíram para trabalhar em 
fazenda de Campo Largo. A comunidade 
está localizada a seis quilômetros da 
Comunidade Quilombola de Palmital dos 
Pretos, no Distrito de Três Córregos. 

 As terras que possuem 
são exíguas e 
insuficientes para tirar 
dela o sustento. 
Trabalham geralmente 
nas fazendas dos 
arredores. 

Fonte: CELINSKI, 2011. 

 
4.3.2.16 – Patrimônio Histórico-Cultural 
 
De acordo com o disposto na Portaria Interministerial nº 419, de 26 de outubro de 2011, 
do Ministério do Meio Ambiente, que regulamenta a atuação de órgãos diversos nas 
questões de licenciamento ambiental e dá definição de bens culturais (Cap.1, art.2º, § 
II) a seguir estão listados os patrimônios culturais tombados em âmbito Federal, Estadual 
e Municipal dos Municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo.  

 
Salienta-se que todos os patrimônios tombados, considerados os três municípios, 
encontram-se a mais de 10 quilômetros de distância do empreendimento (Figura 
4.3.2.16a), com exceção da Capela Nossa Senhora das Pedras ou das Neves (Fotos 
4.3.2.16a e 4.3.2.16b), a qual está dentro da área de influência direta das atividades 
previstas para a mineração. Esse patrimônio está descrito na Tabela 4.3.2.16a.  
 
Além da Capela, o Plano Diretor Participativo do Município de Palmeira, editado em 
2007, contemplou o seu patrimônio histórico cultural com a proposta de roteiros 
turísticos. Definiu quatro caminhos, sendo que dois deles poderão atingir a área de 
influência deste empreendimento. São eles: “III – Rota Especial de Patrimônio Turístico 
do Cercado; e IV – Rota Especial de Patrimônio Histórico Turístico Religioso” (PALMEIRA, 
Lei 2.623/2007, art. 201). No roteiro do Cercado podem ser incluídas grutas localizadas 
na Comunidade, bem como o Mirante, de onde se descortina uma bela vista do vale. No 
roteiro religioso está incluída a Capela de Nossa Senhora das Pedras ou das Neves, 
anteriormente comentada. 
 

Os três municípios objeto deste estudo fazem parte da Rota dos Tropeiros. Projeto que 
criou caminhos turísticos e histórico-culturais, que passando por quinze municípios 
paranaenses, num corredor por onde circulavam no passado homens transportando 
riquezas que propiciaram a formação e desenvolvimento de diversas cidades. Esse 
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movimento tropeiro perdurou desde o início do séc. XVIII até por volta do ano de 1930. A 
Figura 4.3.2.16b demonstra a Rota dos Tropeiros. 
 

 
Figura 4.3.2.16a – Localização dos tombamentos estaduais e federais nos municípios selecionados. 

Fonte: SEEC, 2011; IPHAN, 2009; e ITCG, Produtos Cartográficos, 2011. 

 
São diversos os roteiros oferecidos por agências de turismo com apoio das respectivas 
Prefeituras. Em alguns desses roteiros são visitados, por exemplo, os Campos Gerais, o 
Parque Estadual de Vila Velha, a Capela de Nossa Senhora das Neves, a Colônia 
Witmarsun, dentre muitos outros patrimônios. 
 
No município de Ponta Grossa o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (COMPAC) 
tem sido atuante fazendo o tombamento de diversos bens, além da elaboração de lista 
de patrimônios que se encontram “em estudo”, visando tombamento. Esses bens estão 

relacionados na Tabela 4.3.2.16b e sua localização está indicada na Figura 4.3.2.16c. 
 

 
Foto 4.3.2.16a – Capela Nossa Senhora das Pedras (ou das Neves) e estrutura para churrascos e festas 

(Palmeira/PR) - 2012. 
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Foto 4.3.2.16b – Fotos da Capela Nossa Senhora das Pedras ou das Neves, próxima ao empreendimento. 

 

 
Figura 4.3.2.16b – Rota dos Tropeiros. 

Fonte: ROTA DOS TROPEIROS. 
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Tabela 4.3.2.16a - Tombamentos estaduais e federais nos municípios selecionados. 

Nº Município Patrimônio Coordenadas 

Tombamento pela Secretaria de Cultura 
do Paraná 

Tombamento pelo IPHAN 

Localização 
Nº do 

processo 
Nº Inscrição Livro 

Nº do 
processo 

Nº 
Inscrição 

Livro 

1 Ponta Grossa 
Antigo Edifício do 

Fórum  

22J 584823.61E 
14/90 105-II Livro Histórico       

Rua Engenheiro 
Schamber N.º 654 7224059.12 S 

2 Ponta Grossa 
Antigo Hospital 26 

de Outubro 

22J 585643.01 E 
02/fev 149-II Livro Histórico       

Rua Joaquim Nabuco, 
N.º 59 7224353.69 S 

3 Ponta Grossa 
Capela Santa 

Bárbara do Pitangui 

22J 593827.33 E 
jul/98 135-II Livro Histórico       

Estrada Rural Ponta 
Grossa - Alagados 7229916.94 S 

4 Ponta Grossa 
Colégio Estadual 

Regente Feijó 

22J 584733.70 E 
13/90 104-II Livro Histórico       

Praça Barão do Rio 
Branco 7224483.47 S 

5 Ponta Grossa 
Edifício Guilherme 
Naumann (PROEX) 

22J 584740.87 E 
15/90 106-II Livro Histórico       

Praça Marechal Floriano 
Peixoto N.º 129 7224083.57 S 

6 Ponta Grossa 

Estações de 
passageiros da 

Estrada de Ferro de 
Ponta Grossa 

22J585128.84 E 

abr/90 100-II Livro Histórico       Rua Benjamin Constant 
7224296.58 S 

7 Ponta Grossa 

Parque Estadual de  
Vila Velha 

(Conjunto de Vila 
Velha, Furnas e 
Lagoa Dourada) 

22J 601527.20E 

mai/66 05-I 
Liv. 

Arq./Etn./Psg. 
      

Estrada BR-376: Vila 
Velha – 25 km (aprox.) 
da Sede do município; 
Furnas: 3 km de Vila 

Velha; Lagoa Dourada: 
4 km de Vila Velha  

7208272.74 S 

8 Ponta Grossa Vila Hilda 
22J 584498.49 E 

mar/90 99-II Livro Histórico       
Rua Júlia Wanderley N.º 

936 7224599.54 S 

1 Palmeira 

Arquibancada de 
Madeira do Estádio 
Ypiranga Football 

Club 

22J 600198.16 E 

set/90 107-II Livro Histórico       
Rua Coronel Ottoni 

Ferreira Maciel, s/n.º - 
CENTRO 7188177.96 S 

2 Palmeira 
Capela Nossa 

Senhora das Pedras 
ou das Neves 4 

22J 623501.69 E 
mar/91 114-II Livro Histórico       Fazenda Boiada 

7193420.35 S 

                                                        
4
 A Capela Nossa Senhora das Pedras ou das Neves, localizada na Fazenda Boiada, na serra de são Luiz do Purunã, está situada dentro da área de influência direta do 

empreendimento. No seu entorno encontram-se grutas com formações de estalactites e está a pouco mais de dois quilômetros das áreas em estudo. Pode-se chegar à Capela pela 
mesma estrada usada pelas Fazendas Boiada e Capão das Almas, em seu trecho inicial. O local é cercado e possui porteira. A Capela foi edificada por Domingos Ferreira Pinto, 
Barão de Guaraúna, em 1880, voltada para um paredão de pedras da Escarpa Devoniana. Possui dois sinos de bronze, que datam do ano de 1861. A viúva do Barão doou a Capela à 
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Nº Município Patrimônio Coordenadas 

Tombamento pela Secretaria de Cultura 
do Paraná 

Tombamento pelo IPHAN 

Localização 
Nº do 

processo 
Nº Inscrição Livro 

Nº do 
processo 

Nº 
Inscrição 

Livro 

3 Palmeira 
Casa Sede da 

Fazenda Cancela 

22J 618671.73 E 
abr/89 96-II Livro Histórico       Colônia Witmarsum 

7188288.65 S 

4 Palmeira 
Imóvel situado à 
Rua Max Wolff nº 

116 

22J 600525.64 E 
03/00 151-II Livro Histórico       

Rua Tenente Max Wolff 
N.º 116 7186648.52 S 

5 Palmeira 
Ponte do Rio dos 

Papagaios 

22J 623832.84 E 

42/73 152 Livro Histórico       

Rodovia 277, 
aproximadamente Km 

50 (divisa com 
Município de Balsa 

Nova) 
7183020.60 S 

6 

Palmeira 
Prédio da Antiga 

Coletoria 

22J 600827.10 E 
03/mar 152 Livro Histórico       

Rua Cel. Pedro Ferreira 
N.º 223 7188111. 98 S 

Palmeira 
Solar Conselheiro 
Jusuíno Marcondes 

de Oliveira e Sá 

22J 600827.10 E 
24/70 24-II Livro Histórico       

Rua Coronel Pedro 
Ferreira N.º 223 7188111. 98 S 

7 Palmeira Solar da Mandaçaia 
22J 584243.65 E 

03/fev 150-II Livro Histórico       
Rodovia PR 151 – Km 

395 / Trecho Palmeira 
São João do Triunfo 7168993.35 S 

1 Campo Largo  
Antigo Engenho de 
Mate da Rondinha 

654200.61 m E 

19/68 19-II Livro Histórico 1119-T/85 496 e 567 

Livro 
Histórico e 

Livro de 
Belas Artes 

BR-277 – Distrito da 
Rondinha 7185036.87 m S 

Fonte: SEEC, 2011; IPHAN, 2009; GOOGLE EARTH, 2012.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paróquia da Matriz de Palmeira a quem está subordinada. Foi tombada pela Secretaria de Cultura do Paraná em 1991. (Secretaria de Estado da Cultura, 2012).  No ano 2000 ela foi 
restaurada e atualmente se encontra em bom estado de conservação. Junto à Capela existe um bosque, mesas e bancos em concreto, churrasqueiras, um coreto e banheiros. Além 
desta estrutura há uma edificação coberta com churrasqueiras, cozinha (com armários, fogão a lenha e a gás), um quarto com várias camas (mas sem colchões) e ainda 4 
banheiros. A paróquia cobra uma pequena tarifa dos visitantes para utilizarem essas instalações. O caseiro é responsável pela abertura e fechamento dos portões. Há ainda trilha 
ecológica, que pode ser usadas pelos visitantes.  No mês de agosto é realizada grande festa em devoção à padroeira, quando são recebidas cerca de seis mil pessoas.  Ver fotos a 
seguir. 
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Tabela 4.3.2.16b – Bens tombados pelo COMPAC de Ponta Grossa – 2010. 

Nº Denominação Endereço 

1 Clube Treze de Maio R. Gal Carneiro, 1069 (esq. R. Theodoro Rosas) 

2 Antiga Casa de Ernesto Vilela R. 7 de Setembro, 510 (esq. R. Pe João Lux) 

3 Casa do Divino R. Santos Dumont, 524 (esq. R. Mal Deodoro) 

4 Santa Casa de Misericórdia R. Francisco Búrzio, 774 

5 Antigo Reservatório – Sanepar R. Balduíno Taques, 1150 

6 Museu Época Praça Roosevelt,56  

7 Antiga Casa Christiano Justus R. Francisco Ribas, 105/125 (esq. R. Rosário) 

8 Antiga Casa Bittencourt R. Gal Carneiro, 340 (esq. R. Mal Deodoro) 

9 Antiga Casa Rizental R. Doutor Colares, 60 (esq. R Gal Carneiro) 

10 Antigo Jornal Diário dos Campos – CEF R. Santos Dumont, 739/747 

11 Antiga Farmácia Catedral 
R. Santos Dumont, 759 (esq. Av. Vicente 
Machado) 

12 Jockey Club Pontagrossense R. Pereira Passos, s/n 

13 Antiga Esc. Tibúrcio Cavalcanti R. Santos Dumont, 130 

14 Antiga Sede Escoteiros dos Campos Gerais 
R. Ten Hinon Silva, 470 (esq. R. Benjamin 
Constant) 

15 Cine-Teatro Ópera 
R. XV de Novembro, 468/452 (esq. R. Augusto 
Ribas) 

16 Antiga Casa Paulo Lange Av. Vicente Machado, 333 

17 Vidraçaria Sant’Ana  
Av. Vicente Machado, 5/11/15 (esq. R Benjamin 
Constant) 

18 Antiga Casa Justus 
R. Balduíno Taques, 775 (esq. R. Comendador 
Miró) 

19 Casa dos Anjos Av. Vicente Machado, 253 

20 Antiga Massalândia R. Santos Dumont, 722/729 

21 Colégio São Luiz 
Praça Barão do Rio Branco, 128 (esq. R. do 
Rosário) 

22 Estação Arte R. Benjamin Constant, 404 

23 Imóvel de Eunice G. Cordeiro R. Sete de Setembro, 549 

24 Antiga Casa de Flávio G. Cordeiro Praça Marechal Floriano, 52 

25 Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa R. Dr. Colares, 436 (esq. R. Augusto Ribas) 

26 Antigo Doces Acácia R. XV de Novembro, 492 (esq. R. Augusto Ribas) 

27 Antiga Casa Casemiro R. João Cecy Filho, 600 (esq. R Campos Sales) 

28 Antiga Casa dos Relógios 
Av. Vicente Machado, 142 (esq. R. Santos 
Dumont) 

29 Casa Amarela R. Santos Dumont, 700 

30 Cons. da Criança e do Adolescente R. Cel Dulcídio, 395 (esq. R. Mal Deodoro) 

31 Antiga Escola Desafio R. Mal Deodoro, 531 (esq. R. Cel Dulcídio)  

32 Antiga Vivenda Ernestina Virmond R. Francisco Ribas, 217 

33 Indústrias Wagner R. Ermelino de Leão 

34 Antiga Loja Novo Mundo R. Fernandes Pinheiro, 70/74/80 

35 Colégio Dr. Munhoz da Rocha R. B. do Cerro Azul, s/n – Distrito de Guaragi 

36 Casa da Família Nadal R. XV de Setembro, 931 

37 Concha Acústica Carlos Gomes Praça Barão do Rio Branco, s/n 

38 Igreja Imaculada Conceição Av. Carlos Cavalcanti 

- Marco, Casa de Madeira e Cruz Refúgio dos Nobres 

- Antiga Olaria 12 de Outubro Bairro Olarias 

- Antiga Cerâmica Aymoré Bairro Olarias 

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTA GROSSA, Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural, 2010. 
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Figura 4.3.2.16c – Localização dos Bens tombados pelo COMPAC de Ponta Grossa. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 06 jan. 2012; e SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE 
PONTA GROSSA, Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, 2010. 

 
Em Ponta Grossa, além dos imóveis tombados, o Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural (COMPAC), em 2010, possuía uma lista de patrimônios com interesse de 
preservação, os quais ainda se encontravam em fase de estudos, e estão relacionados na 
Tabela 4.3.2.16c. Sua localização está indicada na Figura 4.3.2.16d. 

 
Tabela 4.3.2.16c - Bens com interesse de preservação em Ponta Grossa – 2008. 

Nº Denominação Endereço 

1 Chácara Vista Alegre Jardim Barreto 

2 Antigo Hosp. Getúlio Vargas R. Dr. Paula Xavier, 743 

3 Mercado Móveis R. Augusto Ribas, 876 (esq. Pç. Barão Rio Branco)  

4 Dubon Magazin R. Engenheiro Schamber, 935/929 

5 Lotérica Lopes R. XV de Novembro, 438/434/432 

6 Lord Magazin R. Augusto Ribas, 873 (esq. Pça Barão Rio Branco) 

7 Igreja N. Sra. Do Rosário R. do Rosário (esq. R. Sen. Pinheiro Machado)  

8 Loja de R$1,99 R. Francisco Ribas, 98 (esq. R. Saldanha Marinho) 
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Nº Denominação Endereço 

9 Mercado Móveis (Loja R$1,99) Av. Vicente Machado, 27 

10 Parcz Eletrônica R. Ermelino de Leão, 1313 (esq. R. Teodoro Klüpel) 

11 Fornos de Cal Itaiacoca 

12 Foto Multiluz R. Balduíno Taques, 728 (esq. R. do Rosário) 

13 Casa com bosque R. Bonifácio Vilela, 384 (esq. Av Francisco Búrzio) 

14 Restaurante Royalle R. 7 de Setembro, 572 (esq. R. Mal Deodoro) 

15 Multinoivas 
Av. Gal Carlos Cavalcanti, 291 (esq. R. Lamenha 
Lins) 

16 Cemitério São José Largo Doutor Colares 

17 Antiga Academia Idealize R. Augusto Ribas, 603 (esq. R. XV de Novembro) 

18 Centro de Cultura Italiana R. Augusto Ribas, 570/580/590 

19 Imóvel em Guaragi R. Tibúrcio Pupo (esq. R. Barão do Cerro Azul) 

20 Sociedade Polonesa Renascença  R. Senador Pinheiro Machado, 385 

21 Casa Starke R. Comendador Miró, 1190 (esq. R. Ayrton Playsant) 

22 Horse Care R. XV de Novembro, 707 (esq. R. Balduíno Taques)  

23 Odontologia Rivadávia Borba R. Mal Deodoro, 438/444 (esq. R. Augusto Ribas) 

24 Sociedade Espírita R. Santos Dumont, 646 

25 Casa Dona Lulu R. Mal Deodoro, 473 / R. Augusto Ribas, 491 

26 Casa da Pç. Mal Floriano R. Sant’Ana, 103 

27 Escola Girassol R. Augusto Ribas, 179 (esq. R.General Osório) 

28 Foto Carlos (Vicente Barbur) R. Santos Dumont, 677 (esq. R. Dr. Colares) 

29 Chácara São Pedro 
Estrada de ligação-Centro Eventos/Núcleo Sta 
Terezinha 

30 Sindicato do Comércio Largo Professor Colares,101 

31 Clube Dante Alighieri R. Com. Miró, 652 (esq. R. Sen. Pinheiro Machado) 

32 Antigo Restaurante Taco Tex R. Bonifácio Vilela,  (esq. R. Júlio de Castilho) 

33 Antiga Casa de Thadeu Koscianski Av. Carlos Cavalcanti, 1465/1441/1475 

34 
Antigo Armazém de Secos e 
Molhados 

R. Ermelino de Leão (esq. R. Parahyba, 1565) 

35 Casa das Irmãs Bokla R. Engenheiro Schamber, 240/248/256 

36 Ginásio Sant’Ana R. Senador Pinheiro Machado, 189 

37 BCN R. Coronel Dulcídio, 1184 (esq. R.Tiradentes)  

38 Cine Império Praça Barão do Rio Branco, 52 

39 Casa de Leopoldo Cunha R. Dr. Paula Xavier, 940 

40 Casa Breus Av. Visc. de Taunay, 1196 (esq. R. Ernesto Reusing) 

41 Hotel Santa Cruz R. Ten Pinto Duarte, 64 (esq. R. Ten Hinon Silva) 

42 Casa com Varanda R. Ten Hinon Silva, 220 

43 Farmácia de Manipulação R. XV de Novembro,383 (esq. R. Sant’Ana) 

44 Leasing BV R. XV de Novembro, 413/417 

45 Farmácia Quinze R. XV de Novembro, 433/439 

46 Lange R. XV de Novembro, 443  

47 Casa Gravina R. XV de Novembro, 463 (esq. R. Augusto Ribas) 

48 Panificadora Biri-Biri R. Balduíno Taques, 760 

49 Casa em estilo alemão R. Mal Deodoro, 787 (esq. R. Visc. de Nácar, 88) 

50 Padaria Vila Velha Av. Vicente Machado, 612 (esq.R. Francisco Ribas) 

- Cemitério da Vila de Cerradinho Distrito de Itaiacoca 

- Armazém Caetano Rodovia do Café - sentido Norte do Paraná 

- Muro da Fazenda Cachoeira Antiga Estrada que ligava P. Grossa a Castro 

- Bar da Tia Estrada do Cal, s/n 

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTA GROSSA, Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural, 2008. 
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Figura 4.3.2.16d – Localização dos bens com interesse de preservação em Ponta Grossa. 

Fonte: GOOGLE EARTH, data da imagem original: 06 jan. 2012; e SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE 
PONTA GROSSA, Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, 2008. 

 
Fazem parte do patrimônio histórico-cultural intangível as manifestações e práticas 
culturais como as festas religiosas, as danças e músicas, as lendas, a gastronomia, a 
integração de etnias imigrantes. Destacam-se nos municípios em estudo as expressões 
culturais indicadas na Tabela 4.3.2.16d: 
 

Tabela 4.3.2.16d - Patrimônios imateriais em Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo. 

Município Lendas Festas religiosas Outras 

Ponta 
Grossa 

. dos Pombos 
. da Gralha Azul 

. de Itacueretaba ou de Vila 
Velha 

. do Buraco do Padre 
. do Tesouro do capção da 

Onça 

. Carreata de Nossa 
Senhora Mãe da Divina 

Graça (primeiro 
domingo de maio em 

Vila Velha) 
. Festa de Sant’Ana (26 

de julho) 
. Procissão de Corpus 

Christi (junho) 

. Festa do Divino (junho) 
. Festa da Uva 

(janeiro/fevereiro) 
. Festa do Colono (Distrito 

de Guaragi) (setembro) 
. Festa do Chope Escuro 
(novembro/dezembro) – 

Foto 4.3.2.16c 

Palmeira . do Cavalo sem Cabeça . de Nossa Senhora da  
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Município Lendas Festas religiosas Outras 

. Piano do Clube 
Palmeirense 

. do Fantasma de Branco 
. do Túmulo fora do 

Cemitério 
. da Caveira 

. da Mulher de Branco 
. da Procissão dos Mortos 

. da Aparição de uma Freira 
. da Alma Penada 

. do Lobisomen da Vila Maria 
. da Carroça da rua da 

Conceição 
. da Carroça sem Cavalo 
. do Capão do Manhoso 

. das Araucárias 

. do Corpo Seco 
. dos Dois Cavaleiros 

. Lamúria dos escravos 
. surgimento da Palmeira 
. da Capela de N.S.das 

Pedras 

Conceição 
. de Nossa Senhora das 

Pedras (agosto) 
. de Nossa Senhora de 

Czestochowa, na 
comunidade de Santa 

Bárbara (agosto) 
. Festa de São 

Cristóvão (setembro) 

Campo 
Largo 

. de Tamanduá 
. do Capitão Tigre 

. do Roubo da Santa 
. do Tesouro dos Jesuítas 
. do Tesouro do Padilhão 

. de Nossa Senhora da 
Piedade (fevereiro) 

. de Nossa Senhora do 
Carmo, (julho) 

 

. Festa de Aniversário da 
Cidade (fevereiro) 

. Feira da Louça (setembro) 
. Semana Italiana, na 

Rondinha (julho) 
. Festa do Interior (1º 
maio) (Comunidade de 

Santa Cruz, Distrito de Três 
Córregos) 

. Festa Junina na Capela 
Jesus Mericordioso, na 
comunidade de Águas 

Claras (julho) 
. Semana Polonesa (agosto) 

. festa da Batatinha na 
Colônia D. Pedro II (julho) 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA, 2013; CARNEIRO JR, 2005; FOLHA DE CAMPO LARGO, 2012. 

 

 
Foto 4.3.2.16c - Festa do Chope Escuro em Ponta Grossa. 

Fonte: JORNAL DE LONDRINA, 2011. 
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4.3.2.17 - Patrimônio Arqueológico 
 
Segundo a arqueóloga Claudia Parellada (2012), a região dos Campos Gerais, onde estão 
inseridos os municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Campo Largo, foi habitada pelos 
Guaranis e Kaingangs até o século XIX. Nos séculos XVI e XVII bandeirantes exploraram 
essas áreas “subindo pelo vale do Ribeira e transpondo os Campos Gerais para atingir as 
nascentes do Tibagi, dirigindo-se para o sul além do Iguaçu”. Nas antigas fazendas, nos 
séculos XVII e XVIII, construções de taipa ou alvenaria de pedra eram edificadas. As 
fazendas utilizaram-se de mão de obra escrava. Nos séculos XVIII e XIX esses territórios 
foram passagem de tropas e tropeiros. Por isso, atualmente esses locais podem se 
constituir em sítios arqueológicos históricos. Assim sendo, observa-se na Tabela 
4.3.2.17a um grande número de sítios arqueológicos registrados na região, como os com 
pinturas rupestres em Ponta Grossa, por exemplo. Porém, as informações ainda são 
insuficientes, e como escreveu Parellada (2012) sendo ainda “fundamental a realização 
de levantamentos mais amplos e escavações sistemáticas em mais sítios, que possam 
melhorar a compreensão e reconhecimento dos conjuntos culturais e sua cronologia” 
(PARELLADA, 2012). 

 
A Tabela 4.3.2.17a e as Figuras 4.3.2.17a e 4.3.2.17b listam os sítios arqueológicos 
catalogados no site do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 
pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) e pelo artista plástico João Nei de 
Almeida Barbosa, ressaltando que nenhum deles se encontra na área de influência direta 
do empreendimento. 
 

Tabela 4.3.2.17a - Sítios arqueológicos catalogados em fontes secundárias. 

Nº Município Sítio Tipo 
Localização aproximada         

(22 J) 
Referência 

1 
Ponta 
Grossa 

Abrigo Usina 
São Jorge 

Pinturas 
rupestres 

593061.00 m 
E 

7232327.00 m 
S 

BARBOSA 
(2004)/PARELLADA 

(2007) 

2 
Ponta 
Grossa 

Abrigo 
Cambiju 

Lítico. Pinturas 
rupestres. 

606080.00 m 
E 

7212122.00 m 
S 

BARBOSA (2004) 

3 
Ponta 
Grossa 

Abrigo 
Cambiju (PR 
PG 1) CNSA 
PR00909 

- 
605900.00 m 

E 
7212250.00 m 

S 
UEPG (2003)/IPHAN 

4 
Ponta 
Grossa 

Abrigo Quebra 
Perna 

Pinturas 
rupestres 

605867.00 m 
E 

7212447.00 m 
S 

BARBOSA (2004) 

5 
Ponta 
Grossa 

Abrigo 
Quebra-Perna 
1 – sumidouro 
margem 
direita 

- 
603676.00 m 

E 
7211935.00 m 

S 
UEPG (2003) 

6 
Ponta 
Grossa 

Abrigo 
Quebra-Perna 
2 – sumidouro 
margem 
esquerda 

- 
603496.00 m 

E 
7211756.00 m 

S 
UEPG (2003) 

7 
Ponta 
Grossa 

Abrigo 
Cachoeira São 
Jorge 

Pinturas 
rupestres 

593026.00 m 
E 

7232303.00 m 
S 

BARBOSA (2004) 

8 
Ponta 
Grossa 

Abrigo da 
Lapinha 

Pinturas 
rupestres 

593018.00 m 
E  

7232324.00 m 
S 

BARBOSA (2004) 

9 
Ponta 
Grossa 

Abrigo Novo 
Pinturas 
rupestres 

593023.00 m 
E 

7231677.00 m 
S 

BARBOSA (2004) 
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Nº Município Sítio Tipo 
Localização aproximada         

(22 J) 
Referência 

10 
Ponta 
Grossa 

Abrigo Rio 
Pitangui 

- 
593046.00 m 

E 
7231986.00 m 

S 
UEPG (2003) 

11 
Ponta 
Grossa 

Afloramento 
Sapeli 

- 
605725.00 m 

E  
7213700.0  m 

S 
UEPG (2003) 

12 
Ponta 
Grossa 

Arcos da 
Fazenda 
Rivadávia 

- 
599579.00 m 

E 
7204816.00 m 

S 
UEPG (2003) 

13 
Ponta 
Grossa 

Buraco do 
Padre 

Abrigo 
subterrâneo 

603999.00 m 
E 

7215653.00 m 
S 

UEPG (2003) 

14 
Ponta 
Grossa 

Cachoeira 
Santa Bárbara 

- 
595131.00 m 

E 
7231225.00 m 

S 
UEPG (2003) 

15 
Ponta 
Grossa 

Morro do 
Castelo (PR 
PG 2) CNSA 
PR00910 

Lítico 
605572.00 m 

E 
7212650.00 m 

S 
UEPG (2003)/IPHAN 

(2012) 

  
Ponta 
Grossa 

Lavrinha 
(CNSA 
PR00715 e PR-
RB003) 

Cerâmico. Céu 
aberto. 

- IPHAN (2012) 

  Palmeira 
Fundão 1 
(CNSA 
PR00424) 

Cerâmico. Céu 
aberto. 

A 16,5 km da margem dir.do 
Iguaçu. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Fundão 2 
(CNSA 
PR00425) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 16,2 km da margem direita 
do Iguaçu. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Fundão 3 
(CNSA 
PR00426) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 150m da margem direita de 
afluente do rio Freitas. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Três Morros 1 
(CNSA 
PR00427) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 1 km da margem esq.do rio 
Freitas. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Três Morros 2 
(CNSA 
PR00428) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 1,1 km da margem esq. do 
rio Freitas e 2,1 km da 

margem direita do Iguaçu. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Três Morros 3 
(CNSA 
PR00429) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

- IPHAN (2012) 

  Palmeira 

Santa Bárbara 
1 (CNSA 
PR00430) (PR 
CT 13) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 800 m da margem esquerda 
do Rio Freitas e, a cerca de 

300 m do sítio PR CT 12. A 30 
m a oeste de uma estrada 
secundária que conduzia à 

margem do rio Iguaçu. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
2 (CNSA 
PR00431) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 900m da margem esquerda 
do rio Freitas. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
3 (CNSA 
PR00432) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 500m da margem esquerda 
do rio Freitas. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
4 (CNSA 
PR00433) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 400m da margem esq.do rio 
Freitas. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
5 (CNSA 
PR00437) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 80m à direita de estrada de 
acesso a Sta.Bárbara. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
6 (CNSA 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 

A 150m da margem esq.do rio 
Freitas e 4,5 da margem 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 
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Nº Município Sítio Tipo 
Localização aproximada         

(22 J) 
Referência 

PR00438) aberto. direita do Iguaçu. (2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
7 (CNSA 
PR00439) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 300m da margem esq. do 
rio Freitas e a 80m de estr. 
secundária ligando Iguaçu a 

Col.Sta.Barbara. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
8 (CNSA 
PR00440) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 300m da margem direita do 
rio das Almas e 7 km da 

margem esquerda do Iguaçu. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
9 (CNSA 
PR00441) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 300m da margem esq.do rio 
Freitas e 400m da margem 
direita do rio das Almas. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
10 (CNSA 
PR00442) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 200m da margem direita do 
rio das Almas e 9km da 

margem direita do Iguaçu. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
11 (CNSA 
PR00443) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

- IPHAN (2012) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
12 (CNSA 
PR00444) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 100m da margem direita do 
rio Freitas e 140m da 

margem esquerda do rio das 
Almas. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Santa Bárbara 
13 (CNSA 
PR00445) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 30m da margem direita do 
rio Freitas. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Monjolinho 
(CNSA 
PR00434) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 400 da margem esq.do rio 
Água Clara e a 6km da 

margem direita do Iguaçu. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Caboclo 
(CNSA 
PR00435) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

No topo da elevação ao fundo 
de vale, a 150m do Rio Água 

Clara. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira 
Água Clara 
(CNSA 
PR00436) 

Cerâmico.  
Lítico. Céu 
aberto. 

A 200m de afluente do rio 
Água Clara. 

IPHAN 
(2012)/VOLCOV 

(2011) 

  Palmeira Água Clara 2 - 
A 100 da margem esquerda 

do rio Água Clara. 
VOLCOV (2011) 

  
Campo 
Largo 

Rio Bonito 
(CNSA 
PR00072) 

Sítio cerâmico a 
céu aberto. 

- IPHAN (2012) 

  
Campo 
Largo 

Santa Cruz 
(CNSA 
PR00073) 

Sítio cerâmico a 
céu aberto. 

- IPHAN (2012) 

  
Campo 
Largo 

Pedreira 
(CNSA 
PR00738) 

Sítio cerâmico a 
céu aberto. 

- IPHAN (2012) 

  
Campo 
Largo 

Sanguinha 
(CNSA 
PR00739 

Sítio cerâmico a 
céu aberto. 

- IPHAN (2012) 

  
Campo 
Largo 

Palmeira 1 
(CNSA 
PR00740) 

Sítio cerâmico a 
céu aberto, 
Tradição 
Tupiguarani. 

- IPHAN (2012) 

  
Campo 
Largo 

Palmeira 2 
(CNSA 
PR00741) 

Sítio cerâmico a 
céu aberto, 
Tradição Itararé. 

- IPHAN (2012) 

  
Campo 
Largo 

Palmeira 3 
(CNSA 
PR00742) 

Sítio cerâmico a 
céu aberto, 
tradição Itararé. 

- IPHAN (2012) 
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Nº Município Sítio Tipo 
Localização aproximada         

(22 J) 
Referência 

  
Campo 
Largo 

Rio Ferraria 1 
(CNSA 
PR00743) 

Sítio cerâmico a 
céu aberto. 
Lítico polido. 
Bases de antigas 
habitações. 

- IPHAN (2012) 

  
Campo 
Largo 

Cerne 1 (CNSA 
PR01271) 

Sítio lítico a céu 
aberto 

A 130m do rio do Cerne e 
42m de desnível. 

IPHAN (2012) 

Fonte: IPHAN, 2012; BARBOSA, 2004; PARELLADA, 2007; VOLCOV, 2011; e UEPG, 2003. 

 

 
Figura 4.3.2.17a – Localização dos sítios arqueológicos catalogados em fontes secundárias, no município 

de Ponta Grossa. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2013; IPHAN, 2012; BARBOSA, 2004; PARELLADA, 2007; e UEPG, 2003. 
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Figura 4.3.2.17b - Sítios arqueológicos estudados por VOLCOV – 2011. 

Fonte: VOLCOV (2011, pg. 69). 

 
Na bacia do Rio Tibagi, entre os Municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, foi 
construída a Usina Hidrelétrica de Mauá. Essa obra suscitou estudos arqueológicos em 

toda a região, abrangendo inclusive o município de Ponta Grossa, onde deverá se inserir 
o presente empreendimento. Em 2012 foi assinado acordo, através de Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), pelo Ministério Público Federal, IPHAN, IAP, Copel, 
Eletrosul e pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul acordando ações de preservação do 
patrimônio cultural da região e definindo a criação de museus de territórios5 em 
quatorze municípios, incluindo um núcleo em Ponta Grossa. Segundo a Procuradoria da 
República no Estado do Paraná dentre as diretrizes do referido TAC estão ações de 
pesquisas e difusão de conhecimentos arqueológicos do entorno da bacia do Rio Tibagi 
(MPF, 2012). 
 
4.3.2.18 – Patrimônio Natural – Sítios Geológicos 
 
A região dos Campos Gerais possui patrimônio natural e geológico muito rico, composto 
por diversos sítios originais, com cachoeiras e corredeiras sobre leito de rios rochosos, 
matas, furnas, gargantas, despenhadeiros, cânions, cavernas, os quais são objeto de 
visitações turísticas, atividades de lazer, de ensino, de pesquisas e esportivas. Na Tabela 

                                                        
5 O conceito de museu de território visa à descentralização de acervos, garantindo a permanência de materiais em 
seus locais de origem. 
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4.3.2.18a estão listados os patrimônios identificados em fontes secundárias, 
principalmente nos trabalhados publicados pela Mineropar e pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa.  
 

Tabela 4.3.2.18a - Patrimônios naturais e geológicos, identificados em fontes secundárias. 

Nº Sítio Município 

Localização 
aproximada (22 J) Descrição 

m E m S 

1 
Arenitos do Parque 
Estadual de Vila 
Velha 

Ponta Grossa 600488 7206734 

A característica marcante do arenito 
de Vila Velha é a presença do relevo 
em forma de ruínas. Apresentam 
esculturas naturais singulares, das 
quais a Taça é a mais conhecida, hoje 
símbolo da região, em especial do 
Parque. (MINEROPAR, 2012) 

  

Furnas do Parque 
Estadual de Vila 
Velha 

Ponta Grossa   As furnas no Paraná ocorrem quase 
exclusivamente na área de 
afloramento da Formação Furnas, 
sendo mencionadas cerca de 50 
furnas na região dos Campos Gerais, a 
grande maioria rasa e pouco 
desenvolvida. No Parque Estadual de 
Vila Velha doze furnas foram 
classificadas das quais apenas as 
Furnas 1 e 2. (MINEROPAR, 2012) 

2 - Furnas 4:  596012 7208850 

3 
- Furnas 1 e 
2: 

596561 7210024 

4 
Lagoa Dourada do 
Parque Estadual de 
vila Velha 

Ponta Grossa 595824 7208083 

Lagoa Dourada possuem 
infraestrutura para visitação turística. 
A Lagoa tem a mesma origem das 
Furnas. Há uma ligação subterrânea 
entre elas através de um lençol 
freático. O nível das águas é o mesmo 
das Furnas. (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA, 2012) 

5 
Lagoa Tarumã do 
Parque Estadual de 
Vila Velha 

Ponta Grossa 597616 7207786   

6 
Sítio Fossilífero da 
Curva do Trilho I 

Ponta Grossa 587423 7227836   

7 
Sítio Fossilífero da 
Curva do Trilho 1 

Ponta Grossa 587423 7227836   

8 
Sítio Fossilífero da 
Curva do Trilho 2 

Ponta Grossa 587968 7227832   

9 
Sítio Fossilífero do 
Desvio 

Ponta Grossa 587292 7217258   

9 
Sítio Fossilífero do 
Desvio Ribas 

Ponta Grossa 587292 7217258   

10 
Sítio Fossilífero do 
Clube Caça e Pesca 

Ponta Grossa 586554 7214022   

11 
Sítio Fossilífero do 
Rio Caniú 

Ponta 
Grossa/Palm
eira 

591494 7200001   

12 
UC Buraco do 
Padre 

Ponta Grossa 
(Distrito de 
Itaiacoca) 

603965 7215416 

Trata-se de uma furna apresentando-
se como uma espécie de anfiteatro 
subterrâneo, possuindo em seu 
interior cascata do rio Quebra Perna. 
O local é uma Unidade de 
Conservação e integra o Parque 
Nacional dos Campos Gerais. 
(PREFEITURA DE PONTA GROSSA, 
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Nº Sítio Município 

Localização 
aproximada (22 J) Descrição 

m E m S 

2012) 

13 
UCM Capão da 
Onça 

Ponta Grossa 
(Distrito de 
Itaiacoca) 

598417 7223084 

Balneário natural com cachoeiras, 
corredeiras e piscinas naturais. 
Unidade de Conservação Municipal. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, 2012) 

14 UCM Rio São Jorge Ponta Grossa 595297 7230611 

Unidade de Conservação Municipal. 
Paredões, cânions e cachoeiras. 
Propício para prática de esportes 
radicais. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PONTA GROSSA, 2012) 

15 
UC Cachoeira 
Mariquinha 

Ponta Grossa 606398 7212300 

Aos pés da cascata de 30 metros de 
altura forma-se um balneário de rara 
beleza. Acesso pela Rodovia do Talco. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, 2012) 

  

Furnas Gêmeas: 

Ponta Grossa   Localizada em propriedade 
particular. Estão próximas de 
plantação de soja e não há 
infraestrutura de turismo no local. O 
acesso pode ser feita pela Rodovia do 
Talco. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PONTA GROSSA, 2012) 

16 1 604887 7217770 

17 2 e 604820 7218189 

18 3. 604547 7219666 

19 
Caverna das 
Andorinhas 

Ponta Grossa 
(Distrito de 
Itaiacoca) 

607552 7218559 

Local considerado de “alto grau de 
periculosidade”, tem sua exploração 
turística limitada. Não existe 
infraestrutura turística, apesar da 
beleza do local. Está localizado no 
vilarejo de Passo do Pupo. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, 2012) 

20 Fenda da Freira Ponta Grossa 604096 7215549 Arenitos da Formação Furnas.  

21 
Fendas dos 
Alagados 

Ponta Grossa 598783 7229061   

22 
Furna (Dolina) 
Grande 

Ponta Grossa 604684 7217468 

Atrativos: rochas, relevo, flora e 
fauna. O local é usado para práticas 
de esportes e caminhadas, educação 
ambiental e recebe excursões 
científicas. Tem sofrido os impactos 
da erosão e depredação da flora e 
fauna. 

23 
Furnas (Dolinas) 
Gêmeas 

Ponta Grossa 605232 7218395 

Atrativos: rochas, relevo, flora e 
fauna. O local é usado para práticas 
de esportes e caminhadas, educação 
ambiental e recebe excursões 
científicas. Tem sofrido os impactos 
da erosão e depredação da flora e 
fauna. 

24 
Lagoa da Fazenda 
Rivadávia 

Ponta Grossa 600350 7203857   

25 
Sítio Fossilífero da 
Fazenda Rivadávia 

Ponta Grossa 601699 7200752   

26 Lagoa do Coração Ponta Grossa 599613 7221729   

27 
RPPN(1) Fazenda 
Paiquerê  

Ponta Grossa 
(Passo do 
Pupo) 

606579 7216956 
Criada em 1997 com área de 60ha. 
(IPARDES, 2011) Portaria IAP 97/98. 

28 Furna da Fazenda Ponta Grossa 606636 7217013   
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Paiquerê 

29 
  

RPPN(1) Estadual 
Invernada Barreiro  

Ponta Grossa 
(localidade 
de Roxo 
Roiz, às 
margens do 
Rio Tibagi) 

580100 7215124 

Criada em 1998, com área de 80 há. 
(CEGANA, 2005) 

Portaria IAP 173/98. 

30 Represa Alagados Ponta Grossa 595361 7232742 
Represamento artificial do Rio 
Pitangui. O local serve o Iate Clube 
de Ponta Grossa. 

31 
Estratótipo 
Formação Ponta 
Grossa 

Ponta Grossa 590200 7226461   

32 
Estratótipo Arenito 
Vila Velha 

Ponta Grossa 600491 7206810   

33 Toquinhas Ponta Grossa 605853 7209727 

“Morro testemunho sustentado por 
rochas carboníferas do Subgrupo 
Itararé. Se destaca pelo alto grau de 
preservação, pois suas estruturas 
rochosas apresentam conformação 
geomorfológica que impede o avanço 
do gado”. (CARVALHO, 2004) 

34 
Cânion das 
cabeceiras do Rio 
Tibagi 

Ponta 
Grossa/Palm
eira 

611601 7201589 
A área abriga remanescentes de mata 
nativa. (MARTINS e BAHL, 2010) 

35 
Caverna Vila Velha 
I 

Ponta Grossa 
596695.

11 
7209238.

97 
Código SBE PR-1 

36 
Caverna Cercado 
Grande I 

Ponta Grossa 
606811.

85 
7214700.

46 
Código SBE PR-101 

37 
Caverna Cercado 
Grande II 

Ponta Grossa 
604804.

94 
7215823.

61 
Código SBE PR-102 

35 
Caverna Vila Velha 
II 

Ponta Grossa 
596695.

11 
7209238.

97 
Código SBE PR-2 

38 
Caverna da 
Chaminé 

Ponta Grossa 
594834.

83 
7231401.

23 
Código SBE PR-277 

38 Caverna do Opilião Ponta Grossa 
594834.

83 
7231401.

23 
Código SBE PR-286 

38 Caverna Inspirada Ponta Grossa 
594834.

83 
7231401.

23 
Código SBE PR-288 

38 
Caverna Sumidouro 
do Rio Pitangui 

Ponta Grossa 
594834.

83 
7231401.

23 
Código SBE PR-290 

39 
Caverna do Rio 
Quebra-Perna 

Ponta Grossa 
603763.

23 
7211401.

64 
Código SBE PR-291 

40 
Caverna Fenda da 
Freira 

Ponta Grossa 
603797.

13 
7215831.

35 
Código SBE PR-292 

38 Caverna do Sujinho Ponta Grossa 
594834.

83 
7231401.

23 
Código SBE PR-293 

41 Caverna do Bugio Ponta Grossa 
596844.

86 
7230279.

68 
Código SBE PR-294 

40 
Caverna do 
Macarrão 

Ponta Grossa 
603797.

13 
7215831.

35 
Código SBE PR-295 

42 Caverna do Zé Ponta Grossa 
608836.

20 
7215791.

88 
Código SBE PR-296 

43 
Caverna Furna do 
Bugio 

Ponta Grossa 
601756.

59 
7212524.

34 
Código SBE PR-297 

43 Caverna Gruta do Ponta Grossa 601756. 7212524. Código SBE PR-298 
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Corujão 59 34 

44 
Caverna Gruta da 
Fortaleza 

Ponta Grossa 
601731.

64 
7209202.

06 
Código SBE PR-299 

45 Caverna dos 300 Ponta Grossa 
607819.

58 
7214692.

49 
Código SBE PR-300 

46 
Caverna Gruta da 
Pedra Grande 

Ponta Grossa 
610878.

96 
7219097.

89 
Código SBE PR-301 

47 

Caverna Sistema 
Subterrâneo 
Sumidouro Córrego 
das Fendas 

Ponta Grossa 
604813.

49 
7216931.

04 
Código SBE PR-302 

40 
Caverna Buraco do 
Padre 

Ponta Grossa 
603797.

13 
7215831.

35 
Código SBE PR-34 

48 
Caverna Passo do 
Pupo I 

Ponta Grossa 
604822.

03 
7218038.

46 
Código SBE PR-35 

48 
Caverna Passo do 
Pupo II 

Ponta Grossa 
604822.

03 
7218038.

46 
Código SBE PR-36 

48 
Caverna Buraco 
Grande 

Ponta Grossa 
604822.

03 
7218038.

46 
Código SBE PR-37 

49 
Caverna Poço das 
Andorinhas 

Ponta Grossa 
607837.

17 
7216907.

36 
Código SBE PR-38 

35 
Caverna Vila Velha 
III 

Ponta Grossa 
596695.

11 
7209238.

97 
Código SBE PR-41 

50 
Caverna Vila Velha 
IV 

Ponta Grossa 
595679.

98 
7208138.

71 
Código SBE PR-42 

51 
Caverna Lagoa 
Dourada 

Ponta Grossa 
594672.

76 
7208145.

79 
Código SBE PR-43 

52 
Caverna Lagoa 
Tarumã 

Ponta Grossa 
597686.

42 
7207016.

89 
Código SBE PR-44 

53 
Caverna 
Andorinhas 

Ponta Grossa 
607854.

75 
7219122.

23 
Código SBE PR-52 

54 
Caverna Abismo do 
Haras 

Ponta Grossa 
606837.

99 
7218022.

76 
Código SBE PR-53 

55 
Estrias Glaciais de 
Witmarsum (Foto 
4.3.2.18a) 

Palmeira 
(Colônia 
Witmarsun) 

620338.
29 

7187020.
96 

O local apresenta um registro da 
glaciação permo-carbonífera no 
continente Gondwana. Existe a 
proposição para torná-lo patrimônio 
natural da humanidade (GUIMARÃES, 
2007) 

56 
RPPN(1) Fazenda 
Alegrete 

Palmeira 
600614.

22 
7187095.

70 
  

57 
RPPN(1) Federal 
Reserva Papagaios 
Velhos 

Palmeira 
(Fazenda 
Alegrete) 

600614.
22 

7187095.
70 

Criada em 1994, com 153,7ha. 
(CEGANA, 2005) 

58 
Furna do Rio dos 
Camponeses 

Palmeira 
615155.

00 
7190255.

00 
Atrativos: relevo, flora e fauna. 

59 
Rio do Salto 
(estrias glaciais) 

Palmeira 
611653.

00 
7182770.

00 
Sofrendo impactos de erosão e 
depredação da flora e fauna. 

60 
Estrias glaciais Rio 
do Salto 1 

Palmeira 
611350.

00 
7182771.

00 
  

61 
Estrias glaciais Rio 
do Salto 2 

Palmeira 
611271.

00 
7183048.

00 
  

62 
Furna do 
Tamanduá I(2) 

Palmeira 
629311.

00 
7177488.

00 

Atrativos: rochas, relevo, flora e 
fauna. Propício para prática de 
caminhadas. O local tem sido usado 
por pesquisadores, porem sofrendo 
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impactos de erosão, queimadas e 
depredação da flora e fauna. 

63 Lagoa Witmarsum Palmeira 
613922.

00 
7189288.

00 

O local vem sofrendo com impactos 
de erosão e depredação da flora e 
fauna. 

64 
Rio Tamanduá 
(estrias glaciais) (2) 

Palmeira 
627879.

00 
7175162.

00 

O local vem sofrendo com impactos 
de erosão, queimadas e depredação 
da flora e fauna. 

65 Rio dos Papagaios 
Palmeira/Bal
sa Nova 

624009.
00 

7182943.
00 

Usado como espaço de lazer. Sofre 
com impactos de queimadas e 
depredação da flora e fauna. 

66 
Caverna Lajeado 
do Sobrado 

Palmeira 
613707.

53 
7195816.

22 
Código SBE PR-244 

67 Caverna Cercado Palmeira 
621758.

36 
7195745.

82 
Código SBE PR-73 

68 Caverna Poste Palmeira 
613660.

72 
7190278.

83 
Código SBE PR-74 

69 Caverna Escada Palmeira 
614657.

20 
7189162.

79 
Código SBE PR-75 

69 Caverna Loch Palmeira 
614657.

20 
7189162.

79 
Código SBE PR-76 

70 Caverna Rossa Campo Largo 
640868.

11 
7194451.

78 
Código SBE PR-110 

71 Caverna Fabrício Campo Largo 
641886.

12 
7195548.

76 
Código SBE PR-111 

71 Caverna Chicório Campo Largo 
641886.

12 
7195548.

76 
Código SBE PR-113 

72 
Caverna Árvore 
Peluda 

Campo Largo 
638243.

64 
7233246.

12 
Código SBE PR-169 

73 
Caverna Mina 
Itambé I 

Campo Largo 
642821.

93 
7188892.

76 
Código SBE PR-171 

73 
Caverna Mina 
Itambé II 

Campo Largo 
642821.

93 
7188892.

76 
Código SBE PR-172 

74 Caverna Lírios Campo Largo 
648820.

63 
7185504.

45 
Código SBE PR-173 

75 Caverna Bc Campo Largo 
636225.

24 
7233266.

38 
Código SBE PR-208 

76 Caverna Sz Campo Largo 
639252.

84 
7233235.

88 
Código SBE PR-209 

76 
Caverna 
Contemplação 

Campo Largo 
639252.

84 
7233235.

88 
Código SBE PR-210 

76 Caverna Coivara Campo Largo 
639252.

84 
7233235.

88 
Código SBE PR-211 

76 
Caverna 
Pinheirinho II 

Campo Largo 
639252.

84 
7233235.

88 
Código SBE PR-218 

77 
Caverna 
Pinheirinho I 

Campo Largo 
637245.

55 
7234363.

78 
Código SBE PR-23 

78 Caverna Noiva Campo Largo 
631713.

47 
7184575.

75 
Código SBE PR-66 

79 
Caverna Fenda de 
são Jorge I 

Campo Largo 
633735.

64 
7185663.

38 
Código SBE PR-67 

79 
Caverna Fenda de 
São Jorge II 

Campo Largo 
633735.

64 
7185663.

38 
Código SBE PR-68 

80 
Caverna Pedra 
Santa 

Campo Largo 
648931.

08 
7195472.

67 
Código SBE PR-69 

81 Estância Campo Largo 652298. 7198186.   
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Hidromineral Ouro 
Fino ou Parque 
Ecológico Ouro 
Fino  

(Bateias) 81 46 

82 
  

Parque Nacional 
dos Campos Gerais 
e Geoparque dos 
Campos Gerais  

Ponta 
Grossa/ 
Castro/Cara
mbeí 
  

605265.
53 

7226558.
75 

O Parque Nacional dos Campos Gerais 
foi criado pelo decreto federal sem 
número, em 23 de março de 2006, 
com área de 21.287ha. Esse decreto 
especificou os seguintes objetivos: 
“preservar os ambientes naturais ali 
existentes com destaque para os 
remanescentes de Floresta Ombrófila 
Mista e de Campos Sulinos, realizar 
pesquisas científicas e desenvolver 
atividades de educação ambiental e 
turismo ecológico”. Os artigos 5º e 6º 
do decreto previam que “as terras 
contidas nos limites do Parque 
Nacional dos Campos Gerais, 
pertencentes à União, serão cedidas 
ao IBAMA pela Secretaria do 
Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
na forma da lei” (art.5º) e “Ficam 
declaradas de utilidade pública, para 
fins de desapropriação pelo IBAMA, os 
imóveis rurais privados existentes nos 
limites descritos no art. 2o deste 
Decreto” (art.6º). 

A Universidade Estadual de Ponta 
Grossa e a Mineropar, desde 2008, 
fazem estudos e estimulam a criação 
do Geoparque dos Campos Gerais, 
visando a conservação do patrimônio 
natural, histórico da região. As três 
missões de um geoparque seriam 
preservar o patrimônio geológico para 
as gerações futuras (conservação), 
promover a disseminação de temas 
geocientíficos e ambientais para o 
público e especialistas (educação) e 
assegurar o desenvolvimento 
sustentável (geoturismo).  

83 
Parque Municipal 
Mata Boca da 
Ronda 

Ponta Grossa 
(zona 
urbana- 
Bairro da 
Ronda) 

583346.
00 

7224430.
00 

Área de 3,81ha. (UC, 2013) 

84 
Parque Municipal 
Chácara Dantas 

Ponta Grossa 
(zona 
urbana) 

584244.
00 

7223602.
00 

Área de 5,85 (UC, 2013) 

85 
  

RPPN(1) Caminho 
das Tropas 

Palmeira – 
Colônia 
Witmarsum 
(Fazenda 
Santa Rita) 

618019.
00 

7196479.
00 

Criada em 2006, com área de 189,70 
h (IPARDES, 2011) 

Portaria IAP 188/2008 

85 RPPN(1) Butuquara Palmeira - 618019. 7196479. Criada em 2006, com área de 
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  Colônia 
Witmarsun 
(Fazenda 
Santa Rita) 

00 00 227,23ha. (IPARDES, 2011) 

Portaria IAP 189/2008. 

86 
Floresta Nacional 
do Açungui 

Campo Largo 
- Distrito de 
Três 
Córregos, na 
antiga 
Estrada do 
Cerne, Km 
64.  

636457.
00 

7215457.
00 

Floresta de Araucárias. Unidade de 
Conservação criada pelo IBAMA 
(Portaria 559) em 1998 em 
propriedade da União. 

87 
APA Estadual do 
Passaúna 

Campo Largo 
(localizada 
entre os 
paralelos 
25°15' e 
25°35' Sul e 
os 
Meridianos 
49°25' e 
48°20' Oeste 
de 
Greenwich) 

661814.
43 

7185366.
61 

APA instituída pelo Decreto estadual 
nº 458, de 05 jun. 1991, objetivando 
a proteção e a conservação da 
qualidade ambiental e dos sistemas 
naturais ali existentes, em especial a 
qualidade e quantidade da água para 
fins de abastecimento público, visto 
que, a APA abriga dois significativos 
mananciais: o manancial subterrâneo 
do Carste e o manancial superficial 
do Rio Passaúna. (Decreto 458/1991) 

88 APA do Rio Verde 
Campo 
Largo/Arauc
ária 

650816.
68 

7178759.
54 

Criada em 2000 com área de 
14.756ha. (UC, 2012) 

89 

Parque Municipal 
do Cambuí ou 
Parque Newton 
Puppi 

Campo Largo 
(Rua Barão 
do Rio 
Branco, s/n., 
Centro) 

648212.
79 

7181639.
00 

Unidade de Conservação composta 
por reservas naturais e equipamentos 
urbanos. Nessa área no período de 
1945 a 1970 funcionou a Estação de 
Enologia de Palmeira, onde o 
Ministério da Agricultura fazia 
pesquisas e experimentações de vinho 
e frutas. No local havia construções 
do período colonial. 

  Fósseis 
Ponta 
Grossa/Cam
po Largo 

  

O afloramento de icnofósseis 
existente no geossítio de São Luiz do 
Purunã está na relação do acervo do 
IPHAN. Os icnofósseis são tubos 
fossilizados em cima de uma laje por 
onde passavam antigos animais. 
Segundo o geólogo da Mineropar Gil 
Piekarz, a laje está cheia de 
caminhos marcados pelos animais e 
isso prova que a área que 
compreende o geossítio de São Luiz 
do Purunã (Formação Furnas) foi um 
fundo de mar há 450 milhões de anos. 
(GAZETA DO POVO, 2011) Em Campo 
Largo foram identificados fósseis da 
Formação Furnas, no Cerrado Grande 
(GUIMARÃES, 2009, p.52). Há nos 
Campos Gerais inúmeros outras 
evidências de fósseis e muitas outras 
por descobrir.  

  APA Estadual da Inclui   A APA da Escarpa Devoniana foi 
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Escarpa Devoniana Palmeira, 
Ponta 
Grossa, 
Campo Largo 
e mais: 
Lapa, Balsa 
Nova, Porto 
Amazonas, 
Carambeí, 
Castro, 
Tibagi, Piraí 
do Sul, 
Arapoti, 
Jaguariaiva e 
Sengés. 

criada em 1992 e está na transição do 
Primeiro para o Segundo Planalto. 
Trata-se de ecossistema que alterna 
capões de florestas de araucária, 
matas de galerias, afloramentos 
rochosos, rios encaixados em 
paredões de granitos, 
formando cânions e diversas 
cachoeiras, além dos vestígios pré-
históricos, incluindo sítios 
arqueológicos catalogados e 
preservados. (UC, 2012) 

  
Geossítio do 
Sumidouro do Rio 
Quebra Perna 

Ponta Grossa   

Inserido na APA da Escarpa Devoniana 
e no Parque Nacional dos Campos 
Gerais.  “Um dos melhores exemplos 
de relevo cárstico em rochas não 
carbonáticas na região dos Campos 
Gerais do Paraná, fato este 
comprovado por seus dutos, cúpulas e 
bacias de dissolução, relevo 
ruiniforme, pequenos espeleotemas, 
paleoleitos e drenagem subterrânea 
ativa, todos indicativos de 
significativa dissolução dos arenitos”. 
(MASSUQUETO et al, 2011)  

  
  

RPPN(1) Estadual 
Tarumã  

Palmeira/Ca
mpo Largo. 

  
Criada em 1998, com área de: parte I 
= 404ha e parte II = 443ha. (CEGANA, 
2005) 

Dentro da 
APA da 
Escarpa 
Devoniana 

  
Parque Municipal 
de Palmeira 

Palmeira   Área de 45,90ha (UC, 2013) 

Obs.: (1) RPPN: Reserva Particular do Patrimônio Natural; e (2) Aparece no município de Balsa Nova. 
Fonte: UEPG, 2003; MINEROPAR, 2012; SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 2013; SBE, 2013; IAP, 

2013; IBGE, Mapas, 2010; MMA, 2013; MIRANDA e CARVALHO, 2009; e CELEPAR, 2009. 

 

 
Foto 4.3.2.18a – Estrias glaciais em Witmarsun, Palmeira, 21 out. 2012. 
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Figura 4.3.2.18a - Localização dos patrimônios naturais e geológicos, identificados em fontes secundárias. 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2013; UEPG, 2003; MINEROPAR, 2012; SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 2013; SBE, 2013; IAP, 2013; IBGE, Mapas, 2010; MMA, 
2013; MIRANDA e CARVALHO, 2009; e CELEPAR, 2009. 
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4.3.3 - DIPLOMAS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS 
 

Seguindo as determinações contidas no Termo de Referência proposto pelo IAP - 
Instituto Ambiental do Paraná, o empreendedor apresenta abaixo uma síntese da 
legislação incidente sobre o empreendimento e atividade de extração mineral a ser 
desenvolvida e motivo do presente EIA/RIMA.  
 
São apresentadas as normas legais federais, estaduais e municipais, levando-se em 
consideração todos os parâmetros envolvidos, desde o ato da extração mineral (lavra) 
até a sua  interferência sobre a fauna, a flora, as unidades de conservação instaladas e 
sua zona de amortecimento, a população local e as APPs - Áreas de Preservação 
Permanente e de Reservas Legais, como previstas no Código Florestal Brasileiro.  
 
São apresentadas, inclusive, as normas legais referentes ao recolhimento da CFEM, cuja 
receita é repartida entre a União, o Estado e o Município produtor, além de prever o 
valor monetário a ser pago, como participação nos resultados da lavra, aos superficiários 
do solo, que detêm a propriedade e/ou a posse dos imóveis sobre os quais deverá se 

instalar a atividade produtiva referente aos direitos minerários do empreendedor. 
 
No entanto, inicialmente é importante ressaltar que o empreendimento está 
devidamente licenciado junto ao Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM e 
em fase de obtenção da Concessão de Lavra, atendendo completamente as normas 
legais contidas no Decreto-Lei nº 227, de 28/02/67 - Código de Mineração e no Decreto 
nº 62.934, de 02/07/68 – Regulamento do Código de Mineração. 
 
Assim sendo, e por sua total adequação, não está sendo apresentada a legislação 
mineral relacionada ao Código de Mineração e ao Regulamento do Código de Mineração 
citadas acima, pois que o empreendedor, MINERAÇÃO JUNDU ultrapassou legalmente as 
fases resumidamente citadas abaixo: 
 
- Requerimento de Autorização de Pesquisa Mineral para a área objeto deste EIA-RIMA; 
- Pesquisa mineral no local; 
- Elaboração e apresentação ao DNPM do Relatório Final de Pesquisa; 
- Vistoria dos técnicos do DNPM ao local para verificação dos trabalhos de pesquisa; 

- Aprovação do Relatório Final de Pesquisa; 
- Requerimento de Lavra; 
- Aprovação do Requerimento de Lavra; 
- Exigência de apresentação ao DNPM da Licença Ambiental de Instalação; 
- Início tempestivo do procedimento de licenciamento ambiental; 
- Pedidos ao DNPM de prorrogação de prazo para a apresentação da Licença Ambiental; 
- Prorrogação de prazo concedida - FASE ATUAL JUNTO AO DNPM. 
 
4.3.3.1 – Legislação Federal 
 

 Constituição Federal. 

 Leis Federais. 

 Decretos Federais. 

 Resolução CONAMA 
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4.3.3.1.1 – Constituição Federal de 1988 
 
- Art. 20 – São bens da União:  
 
 IX – Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira 
por essa exploração. 
 
- Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre: 
 
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 
 
- Art. 23 – É competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração 
de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
 
- Art. 24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
 
VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, 
VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico; 
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens de direito de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
 
- Art. 176 – As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração 

ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do 
produto de lavra. 
 
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se 
refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou 
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de 
capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando 
estas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. 
§ 2º É assegurada participação do proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e 
no valor que dispuser a lei. 
§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e 
concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou 
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. 
 
- Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
como o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
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Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações: 
 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
IV – Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 
V – Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VII – Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade. 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
 
4.3.3.1.2 – Leis Federais 
 
LEI nº 6.938/1991, com as modificações introduzidas pela Lei nº 7.804/1989 – estabelece 
a Política Nacional do Meio Ambiente. 
 
Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:  
II - o zoneamento ambiental; 
 
Art. 10º - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental.  
 
LEI nº 7.990/89 – Institui a compensação financeira pelo resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de 

recursos naturais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial 
ou zona econômica exclusiva e dá outras providências. 
 
LEI nº 8.001/90 - Define os percentuais de distribuição da compensação financeira de 
que trata a lei Nº 7.990, de 28/12/89, e dá outras providências. 
 
LEI nº 8.901/94 - regulamenta a previsão constitucional do art. 176, § 2º (que assegura a 
participação do proprietário do solo nos resultados da lavra), introduzindo alterações  no 
art. 11 do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 28.02.1967), que passou a ter a 
seguinte redação: 
 
“Art. 11. Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, Licenciamento e 
Concessão: 
 
a) - (...) 
b) - o direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra.  
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§ 1º - A participação de que trata a alínea b do caput deste artigo será de cinquenta por 
cento do valor total devido aos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da 
administração direta da União, a título de compensação financeira pela exploração de 
recursos minerais, conforme previsto no caput do art. 6º da Lei nº 7.990, de 29/12/89 
e no art. 2º da Lei nº 8.001, de 13/03/90”. (destacamos). 
 
LEI nº 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. 
 
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que 
trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua 
localização: 
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações 
Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os 
Refúgios de Vida Silvestre.  

§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das 
Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante 
para a fixação da pena.  
§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.  
 
Art. 40-A...  
 
§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção 
Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as 
Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. 
§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstância agravante 
para a fixação da pena.  
§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.  
 
Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente 

autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida: 
 
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada 
ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou 
determinação do órgão competente. 
 
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do 
território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem 
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes: 
 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
 
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido 
por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
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ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a 
concedida: 
 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
 
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole 
as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 
 
§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às 
autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de 
polícia. 
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a 
promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena 
de corresponsabilidade. 
 
Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os 
seguintes prazos máximos: 

 
I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, 
contados da data da ciência da autuação; 
II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data 
da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação; 
III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do 
Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação; 
IV – cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da 
notificação. 
 
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o 
disposto no art. 6º: 
 
I - advertência; 
II - multa simples; 
III - multa diária; 

 
LEI nº 9.985/2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 
providências. 
 
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
 
XVI - zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com 
objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e 
as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma 
harmônica e eficaz; 
XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 
objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade; 
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XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as 
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos sobre a unidade;  
 
Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com 
características específicas: 
 
I - Unidades de Proteção Integral; 
II - Unidades de Uso Sustentável. 
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo 
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 
previstos nesta Lei. 
§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação 
da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
 
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias 
de unidade de conservação: 

 
I - Estação Ecológica; 
II - Reserva Biológica; 
III - Parque Nacional; 
IV - Monumento Natural; 
V - Refúgio de Vida Silvestre. 
 
Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de 
unidade de conservação: 
 
I - Área de Proteção Ambiental; 
II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 
III - Floresta Nacional; 
IV - Reserva Extrativista; 
V - Reserva de Fauna; 
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  
 
§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, 
de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no 
regulamento desta Lei. 
 
Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.  
 
Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando 
conveniente, corredores ecológicos. 



                                                                                                                            

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  400 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.  
 
§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de 
amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover 
sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 
 
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no 
regulamento desta Lei.  
 
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não 
pode ser inferior a meio por cento 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. 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 
amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser 
concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a 
unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser 
uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo. 
 
LEI nº 10.165/2000 - Altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 e institui o TCFA. 
 
Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo fato 
gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para controle e fiscalização 
das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. 
 
LEI nº 12.651/2012 - com as modificações introduzidas pela LEI nº 12.727/2012, é o novo 
CÓDIGO FLORESTAL, que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, 
áreas de Preservação Permanente, as áreas de Reserva Legal e outras. Os artigos com 
seus respectivos incisos, alíneas e parágrafos apresentados estarão restritos ao caso 

concreto do empreendimento previsto. 
 
Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
 
VIII - utilidade pública: 
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 
transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo 
urbano, aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 
telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições 
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste 
último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho; 
IX - interesse social: 
f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas 
pela autoridade competente; 
 
Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para 
os efeitos desta Lei: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm#17b.
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I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos 
os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:  
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 
metros de largura; 
...; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 
...; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento 
ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento;  
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;  
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive; 

...; 
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à 
base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da 
elevação; 
...; 
 
Art. 6o  Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de 
interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou 
outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 
 
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de 
rocha; 

...; 
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII - assegurar condições de bem-estar público;  
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares. 
...; 
Art. 8o  A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses, de utilidade pública, de interesse social ou 
de baixo impacto ambiental, previstas nesta Lei. 
 
§ 1o  A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente 
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 
 
Art. 12.  Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a 
título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à 
área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei. 
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I - localizado na Amazônia Legal: 
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 
 
Art. 15.  Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do 
percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que: 
 
I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso 
alternativo do solo; 
II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme 
comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; 
 
4.3.3.1.3 – Decretos Federais 
 
DECRETO nº 88.351/1986 – Regulamenta a Lei nº 6.938/81 que estabelece a Política 

Nacional do Meio Ambiente; 
 
DECRETO nº 94.764/1987 – Altera o Decreto nº 88.351/86; 
 
DECRETO nº 6.514/2008 – Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, 
dá outras providências. Revoga o Decreto nº 3.179, de 21/09/99. 
 
DECRETO nº 7.830/2012 - Regulamenta itens do NOVO CÓDIGO FLORESTAL - Lei nº 
12.651/2012. 
 
Art. 19.  A recomposição das Áreas de Preservação Permanente poderá ser feita, isolada 
ou conjuntamente, pelos seguintes métodos:  
 
I - condução de regeneração natural de espécies nativas; 
II - plantio de espécies nativas; 
III- plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de 

espécies nativas; e 
IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com 
nativas de ocorrência regional, em até cinquenta por cento da área total a ser 
recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3º da Lei nº 
12.651, de 2012. 
 
4.3.3.1.4 – Resoluções CONAMA 
 
RESOLUÇÃO  CONAMA Nº 001/86 - estabelece as definições, as responsabilidades, os 
critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação do 
Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
 
Art. 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental - EIA e respectivo 
relatório de impacto ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão 
estadual competente, e da SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio, tais como: 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art3v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art3v
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IX – Extração de minério, inclusive os da Classe II, definidas no Código de Mineração. 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 09/87 - Dispõe sobre a realização de Audiências Públicas no 
processo de licenciamento ambiental. 
 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 09/90 - Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento 
ambiental de extração mineral, classes I, III a IX; 
 
Art. 2º - Para o empreendedor exercer as atividades de lavra e/ou beneficiamento 
mineral das Classes I, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, excetuando-se o regime de permissão de 
lavra garimpeira, deverá submeter seu pedido de licenciamento ambiental ao órgão 
estadual de meio ambiente ou ao IBAMA, quando couber, prestando todas as 
informações técnicas sobre o respectivo empreendimento, conforme prevê a legislação 
ambiental vigente, bem como atender ao disposto nesta Resolução. 
 
Art. 6º - A concessão de Portaria de Lavra ficará condicionada à apresentação ao DNPM, 
por parte do empreendedor, da Licença de Instalação. 
 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 10/90 - Dispõe sobre normas específicas para o licenciamento 
ambiental de extração mineral, classe II; 
 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/97 - Dispõe sobre a revisão e complementação dos 
procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental; 
 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 303/2002 - Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 
áreas de Preservação Permanente; 
 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 369/2006 - Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou 
supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP. 
 
Art. 2º - O Órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos 
nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como 

no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de 
Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 
 
II - interesse social: 

d) As atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, 
outorgadas pela autoridade competente; 

 
Art. 7° - A intervenção ou supressão de vegetação em APP para a extração de 
substâncias minerais, observando o disposto na Seção I desta resolução, fica sujeita à 
apresentação de Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto 
sobre o Meio Ambiente-RIMA no processo de licenciamento ambiental, bem como a 
outras exigências, entre as quais: 
 
I – demonstração da titularidade de direito mineral outorgado pelo órgão competente do 
Ministério de Minas e Energia, por qualquer dos títulos previstos na legislação vigente; 
II – justificação da necessidade da extração de substâncias minerais em APP e a 
inexistência de alternativas técnicas e locacionais da exploração da jazida; 
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III – avaliação do impacto ambiental agregado da exploração mineral e os efeitos 
cumulativos nas APP’s, da sub-bacia do conjunto de atividades de lavra mineral, atuais e 
previsíveis, que estejam disponíveis nos órgãos competentes; 
IV – execução por profissionais legalmente habilitados para a extração mineral e controle 
de impactos sobre o meio físico e biótico, mediante apresentação de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, de execução ou Anotação de Função Técnica-AFT, a 
qual deverá permanecer ativa até o encerramento da atividade mineraria e da 
respectiva recuperação ambiental; 
V – compatibilidade com as diretrizes do plano de recursos hídricos, quando houver; 
VI – não localização em remanescente florestal de mata atlântica primária. 
 
§ 4° A extração de rochas para uso direto na construção civil ficará condicionada ao 
disposto nos instrumentos de ordenamento territorial em escala definida pelo órgão 
ambiental competente. 
 
§ 6° Os depósitos de estéril e rejeitos, os sistemas de tratamento de efluentes, de 
beneficiamento e de infraestrutura das atividades minerárias, somente poderão intervir 

em APP em casos excepcionais, reconhecidos em processo de licenciamento pelo órgão 
ambiental competente, atendido o disposto no inciso I do art. 3° desta resolução. 
 
§ 7° No caso de atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, a 
comprovação da averbação da reserva legal, de que trata o art. 3°, somente será 
exigida nos casos em que: 
I - o empreendedor seja o proprietário ou possuidor da área; 
II - haja relação jurídica contratual onerosa entre o empreendedor e o proprietário ou 
possuidor, em decorrência do empreendimento minerário. 
 
§ 8° Além das medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas no 
art. 5°, desta Resolução, os titulares das atividades de pesquisa e extração de 
substâncias minerais em APP ficam igualmente obrigados a recuperar o ambiente 
degradado, nos termos do § 2° do art. 225 da Constituição e da legislação vigente, sendo 
considerada obrigação de relevante interesse ambiental o cumprimento do Plano de 
Recuperação de Área Degradada-PRAD. 
 

4.3.3.2 – Legislação Estadual 
 

 Constituição Estadual 

 Leis Estaduais 

 Decretos 

 Resolução SEMA/CEMA/EAP 

 Unidades de Conservação Estaduais 

 
4.3.3.2.1 - Constituição do Estado do Paraná de 1989 
 
Art. 13. Compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar sobre: 
 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
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Art. 161 - Compete ao Estado, na forma da lei, no âmbito de seu território, respeitada a 
política do meio ambiente: 
 
I - instituir e manter sistema de gerenciamento dos recursos naturais; 
II - o registro, o acompanhamento e a fiscalização do uso dos recursos naturais. 
 
Art. 164 - O Estado, na forma da lei, promoverá e incentivará a pesquisa do solo e 
subsolo e o aproveitamento adequado dos seus recursos naturais, sendo de sua 
competência: 
 
I - organizar e manter os serviços de geologia e cartografia de âmbito estadual; 
II – fornecer os documentos e mapeamentos geológico-geotécnicos necessários ao 
planejamento da ocupação do solo e subsolo, nas áreas urbana e rural, no âmbito 
regional e municipal. 
 
Art. 207 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presente e futura, 
garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 
 
§ 1º Cabe ao Pode Público, na forma de lei, para assegurar a efetividade deste direito: 
I - estabelecer, com a colaboração de representantes de entidades ecológicas, de 
trabalhadores, de empresários e das universidades, a política estadual do meio ambiente 
e instituir o sistema respectivo constituído pelos órgãos do Estado, dos Municípios e do 
Ministério Público; 
II – atribuir ao órgão responsável pela coordenação do sistema, a execução e fiscalização 
da política e a gerência do fundo estadual do meio ambiente; 
IV - instituir as áreas a serem abrangidas por zoneamento ecológico, prevendo as formas 
de utilização dos recursos naturais e a destinação de áreas de preservação ambiental e 
de proteção de ecossistemas essenciais; 
V - exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a construção, 
instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do qual se 

dará publicidade; 
VII - determinar àquele que explorar recursos minerais a obrigação de recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente; 
§ 2° As condutas e atividades poluidoras ou consideradas lesivas ao meio ambiente, na 
forma da lei, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas: 
I - a obrigação de, além de outras sanções cabíveis, reparar os danos causados; 
§ 3º As empresas que desenvolvam atividades potencialmente poluidoras, ou atividades 
que provoquem outras formas de degradação ao meio ambiente de impacto significativo, 
deverão por ocasião do registro de seus atos constitutivos na junta comercial, bem 
como, quando da criação de novas filiais ou novos empreendimentos, apresentar a 
licença ambiental emitida pelo órgão competente. 
 
4.3.3.2.2 – Leis Estaduais 
 
Lei n° 7109/1979 - Institui o sistema de Proteção do Meio Ambiente. 
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Lei nº 10.247/1993 - Dispõe que é de competência do IAP a fiscalização pelo 
cumprimento de normas de proteção da flora e da fauna no Estado do Paraná. 
 
Lei nº 11.054/1995 - Dispõe sobre a Lei Florestal do Estado do Paraná.  
 
Art. 5º As florestas e demais formas de vegetação nativa existentes no território 
paranaense ficam classificadas, para efeito das disposições desta Lei, em: 
 
I - preservação permanente: 
II - reserva legal: 
III - produtivas: 
IV - unidades de conservação. 
 
Art. 26. As florestas não sujeitas ao regime de utilização limitada prevista em lei e 
ressalvada a de preservação permanente são suscetíveis de exploração e transformação 
obedecidas as disposições legais. 
 

4.3.3.2.3 – Decretos Estaduais 
 
Decreto Estadual nº  857/1979 - Regulamenta a Lei Estadual 7.109/79 no que diz 
respeito à necessidade de licenciamento de fontes de poluição e estabelece a 
necessidade de cadastro junto ao IAP; 
 
Decreto Estadual n° 1.940/1996 - Regulamenta a Lei n.º 10.155/1992 e a Lei n.º 
11.054/1995, no que diz respeito à Reposição Florestal Obrigatória no Estado do Paraná. 
 
 Art. 1. ° Fica instituído no Estado do Paraná, o Sistema Estadual de reposição Florestal 
Obrigatória – “SERFLOR”. 
Decreto Estadual n° 387/1999 - Institui o Sistema de Manutenção, Recuperação e 
Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente – SISLEG, no 
Estado do Paraná; 
 
Decreto Estadual n° 3.320/2004 - Aprova os critérios, normas, procedimentos e 
conceitos aplicáveis ao SISLEG – Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da 

Reserva Florestal Legal e áreas de preservação permanente e dá outras providências; 
 
4.3.3.2.4 – Resoluções e Portarias SEMA/CEMA/IAP 
 
Resolução SEMA nº 031/1998 - que dispõe sobre o licenciamento ambiental, autorização 
ambiental, autorização florestal e anuência prévia para desmembramento e 
parcelamento de gleba rural... (que teve a maioria dos artigos revogados pela 
RESOLUÇÃO N° 065/2008 - CEMA, com algumas exceções, por exemplo, dos artigos 
abaixo relacionados): 
 
Art. 56 - Considerando o tipo, o porte e a localização; dependerá de elaboração de 
EIA/RIMA, a ser submetido à aprovação do IAP, excetuados os casos de competência 
federal, o licenciamento ambiental de empreendimentos, atividades ou obras 
considerados de significativo impacto ambiental, tais como: 
 
- Extração de minérios; 
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Art. 57 – O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os 
princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 
obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 
 
- Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 
- Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de 
implantação e operação da atividade; 
- Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a 
Bacia Hidrográfica na qual se localiza; 
- Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na 
área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 
 
Art. 58 - O Estudo de Impacto Ambiental desenvolverá, no mínimo, os seguintes tópicos 
e atividades técnicas, na presente ordem: 
 

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, considerando: 
- o Meio Físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a 
topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as 
correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 
- o Meio Biológico e os Ecossistemas Naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies 
indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas 
de extinção e as áreas de preservação permanente; 
- o Meio Socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconômica, 
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; 
II - Análise dos Impactos Ambientais do Projeto e de suas alternativas, através de 
identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 
adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a 
distribuição dos ônus e benefícios sociais; 
III - Definição das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos, entre 
elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 
eficiência de cada uma delas; 
IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 
positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 
 
Art. 59 - O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do Estudo de 
Impacto Ambiental e conterá, no mínimo, os seguintes tópicos, na presente ordem: 
 
- Objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas 
setoriais, planos e programas governamentais; 
- A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando 
para cada uma delas, nas fases de construção e operação: a área de influência, as 
matérias-primas, a mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas 
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operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos 
e indiretos a serem gerados; 
- A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambientais da área de 
influência do projeto; 
- A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da 
atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de 
incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua 
identificação, quantificação e interpretação; 
- A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando 
as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a 
hipótese de sua não realização; 
- A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras e compensatórias previstas 
em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados, 
e o grau de alteração esperado; 
- Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 
- Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de 
ordem geral). 

 
Art. 63 - Na elaboração do EIA e RIMA, o empreendedor deverá atender aos seguintes 
requisitos, sob conseqüência de rejeição dos referidos documentos pelo IAP: 
 
I - Estrutura do EIA e do RIMA - além de atender à legislação vigente, e, em especial, os 
princípios e objetivos expressos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o 
EIA/RIMA obedecerá à estrutura e demais exigências constantes desta Resolução; 
II - Equipe Multidisciplinar:  
- As pessoas físicas ou jurídicas contratadas para elaboração do EIA e do RIMA 
deverão estar registradas no Cadastro Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental, sob a responsabilidade do IBAMA, conforme Resolução CONAMA no 001/88;  
- A equipe multidisciplinar deverá ser discriminada nominalmente, logo após a página 
de rosto do EIA e do RIMA. Cada nome deverá vir acompanhado da classe profissional a 
que pertence, da função desempenhada no EIA e no RIMA, do número da inscrição na 
entidade profissional e da assinatura de todos os integrantes da equipe em, pelo menos, 
no original. Ainda, é obrigatória a apresentação de A.R.T. - Anotação ou Registro de 
Responsabilidade Técnica para cada um dos profissionais relacionados, quando cabível;  

- Logo após a discriminação da equipe, deverá vir o nome da empresa consultora 
que elaborou o EIA e o RIMA, acompanhado do endereço, telefone, telex, fax, nome do 
coordenador geral da equipe multidisciplinar para contato e cópia do registro no 
Cadastro Técnico Federal;  
- Em seguida, deverá vir a discriminação do empreendedor, sua denominação 
oficial, acompanhada do endereço, telefone, telex, fax e nome do representante para 
contato;  
- Todas as páginas do EIA e do RIMA deverão vir rubricadas pelo coordenador geral 
da equipe multidisciplinar. 
III – Formato do EIA e do RIMA – Deverão ser apresentados, preferencialmente em folhas 
de tamanho A4 (210 x 297 mm). As fotografias deverão ser originais em todas as cópias 
(não serão aceitas cópias com fotografias fotocopiadas) e devidamente legendadas. As 
cópias de mapas, tabelas e quadros deverão ser legíveis, com escalas, informando as 
origens, datas e demais detalhes que sejam necessários; 
IV - Número de cópias - o EIA e o RIMA deverão ser apresentados em volumes separados, 
nas vias originais e em tantas cópias quantas forem necessárias para encaminhamento às 
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instituições públicas e privadas envolvidas (no mínimo 5 cópias de acordo com o artigo 
8° da Resolução CONAMA no 001/86); 
V - Apresentação do RIMA - de acordo com o artigo 9° da Resolução CONAMA no 001/86, 
deverá ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As 
informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustrada por mapas, 
quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação audiovisual, de modo que se possam 
entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências 
ambientais de sua implementação. 
 
Art. 64 - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custas 
referentes à realização do Estudo de Impacto Ambiental, tais como: coleta e aquisição 
dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, análises de laboratório, 
estudos técnicos e científicos e acompanhamento e monitoramento dos impactos, 
elaboração do RIMA e fornecimento das cópias solicitadas pelo IAP. 
 
Art. 65 - Ao determinar a realização do EIA e do RIMA, o IAP estabelecerá, caso a caso, 
as diretrizes e instruções adicionais que, pelas particularidades do projeto e 

características ambientais de sua área de influência, forem julgados necessários. 
 
Art. 66 - Após receber o EIA e o RIMA, o IAP fixará em edital, publicado no Diário Oficial 
do Estado e em jornal de grande circulação regional ou local, a data da Audiência 
Pública ou a abertura de prazo para sua solicitação pelos interessados, observando, em 
qualquer das hipóteses, prazo não inferior a 45 (quarenta e cinco) dias a partir da data 
da publicação do edital. 
 
Art. 67 - A convocação para a Audiência Pública deverá ocorrer com antecedência de 
pelo menos 20 (vinte) dias, através de ampla divulgação, nos meios de comunicação e 
junto à comunidade diretamente afetada. E em caso de solicitação, através de 
correspondência registrada ao solicitante. 
 
Art. 68 - A Audiência Pública será realizada sempre no município ou área de influência 
direta do empreendimento, atividade ou obra em local acessível aos interessados, tendo 
prioridade para escolha o município onde os impactos ambientais forem mais 
significativos. 

 
Parágrafo único – Em função da localização geográfica dos solicitantes da audiência 
pública ou da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre 
o projeto e respectivo RIMA. 
 
Art. 69 - Poderão participar da Audiência Pública todos os cidadãos, especialmente 
aqueles que de forma direta ou indireta poderão ser afetados ou beneficiados pelo 
empreendimento, atividade ou obra, bem como representantes de órgãos e instituições 
envolvidas ou interessadas no projeto. 
 
Art. 70 - Ao final de cada Audiência Pública será lavrada uma ata sucinta, à qual serão 
anexados os documentos escritos e assinados que forem entregues ao coordenador dos 
trabalhos durante a seção. 
 
Art. 71 - A Audiência Pública será gravada por meios sonoros e visuais, sendo que as fitas 
de vídeo de gravação sonora e imagens constituirão memória integral da Audiência 
Pública realizada. 
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Art. 77 - A licença prévia de empreendimentos, atividades ou obras, potencial ou 
efetivamente poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente, a ser 
requerido na fase preliminar do planejamento do empreendimento, atividade ou obra, 
tem por objetivo: 
 
- Aprovar a localização e a concepção do empreendimento, atividade ou obra; 
- Atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, atividade ou obra; 
- Estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases da implantação do empreendimento, atividade ou obra, respeitados os planos 
federal, estadual e/ou municipal de uso do solo; 
- Suprir o requerente com parâmetros para lançamento de efluentes líquidos, 
resíduos sólidos, emissões gasosas e sonoras no meio ambiente, adequados aos níveis de 
tolerância estabelecidos para a área requerida e para a tipologia do empreendimento, 
atividade ou obra;  
- Exigir a apresentação de propostas de medidas de controle ambiental em função 
dos impactos ambientais que serão causados pela implantação do empreendimento, 
atividade ou obra. 

 
Art. 78 - A licença prévia não autoriza o início da implantação do empreendimento, 
atividade ou obra requerida. 
 
Art. 79 - A licença prévia para empreendimentos, obras e atividades consideradas 
efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente 
dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA), ao qual se dará publicidade, garantida a realização de audiências 
públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação. 
 
Art. 115 - A concessão de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Minerários 
é condicionada a observância dos critérios estabelecidos nesta Resolução. 
 
Art. 116 - Os requerimentos de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos 
Minerários, dirigidos ao Diretor Presidente do IAP, serão protocolados, desde que 
instruídos conforme segue: 
 

I - Licença Prévia: 
a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
e) ... 
f) Quando exigido pelo IAP, apresentação do Estudo de Impacto Ambiental EIA e 
seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental RIMA, conforme Resolução CONAMA no 
001/86; 
g) ... 
II - Licença de Instalação: 
f. Anuência dos superficiários, em caso de atividade em área de terceiros.   
j. Autorização para Desmate, objeto de requerimento próprio, quando for o caso; 
III. Licença de Operação e respectiva renovação: 
 
Art. 120 - Como medidas de proteção para sítios especiais, o IAP poderá adotar: 
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a. a restrição da exploração nas áreas de entorno; 
b. o tombamento, quando tratar-se de relevante interesse ambiental; 
c. a averbação à margem da matrícula para conservação e preservação, caracterizando a 
área como de uso limitado; 
d. instituir a área como RPPN - Reserva Particular de Patrimônio Natural. 
 
Portaria IAP n° 233/2004 - Aprova os mecanismos de operacionalização aplicáveis ao 
SISLEG, no âmbito do IAP, para o Estado do Paraná e, revoga as Portarias IAP nº 100, de 
26 de julho de 1999, nº 207, de 29 de novembro de 2002, nº 054, de 17 de abril de 2003, 
nº 128, de 14 de agosto de 2003 e nº 135, de 27 de agosto de 2003. 
 
Resolução SEMA nº 054/2006 - Define critérios para o Controle da Qualidade do Ar como 
um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e bem estar da 
população e melhoria da qualidade de vida. 
 
Resolução SEMA nº 065/2008 - CEMA - Dispõe sobre o licenciamento ambiental, 
estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, 

degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências e 
revoga artigos 1º a 56 e 76 a 87 da Resolução SEMA nº 031, de 24/08/1998 e a Resolução 
SEMA nº 018, de 04/05/2004. 
 
Art. 2º - O IAP no exercício de sua competência de controle ambiental expedirá os 
seguintes atos administrativos: 
 
I - DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL (DLAE) 
II - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS): pequeno porte e/ou que possua baixo 
potencial poluidor/degradador 
III - LICENÇA PRÉVIA (LP) 
IV - LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 
V - LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
Art. 10 - No caso de inexistir regulamentação definida e os empreendimentos passíveis 
de licenciamento ambiental, em especial os de significativo impacto ambiental, estejam 
localizados em áreas de mananciais, em áreas de proteção ambiental (APA), no entorno 

de unidades de conservação de proteção integral ou em áreas prioritárias definidas por 
um instrumento legal e ou infra legal para a conservação da natureza deverão ser 
ouvidos: 
 
I - em áreas de mananciais, os respectivos Conselhos Gestores regulamentados; 
II - em unidades de conservação, o órgão ambiental competente; 
III - em áreas prioritárias, o órgão ambiental competente. 
 
Art. 13 - O IAP terá um prazo de 6 (seis) meses para análise e deferimento ou 
indeferimento de cada modalidade de licença ou autorização ambiental, a contar da 
data do protocolo do requerimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 
Audiência Pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. 
 
§ 2º - Os prazos estipulados no caput deste artigo poderão ser alterados, desde que 
justificados e com a concordância expressa do empreendedor e do IAP. 
Art. 18 – Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos 
previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, 
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sujeitando-se às sanções administrativas e penais, sem prejuízo da responsabilização 
civil. 
 
Art. 25 - Quando do indeferimento do licenciamento ambiental, o IAP emitirá formulário 
de indeferimento, contendo as justificativas técnicas e/ou legais pertinentes ao caso. 
Parágrafo único - O requerente poderá recorrer da decisão administrativa de 
indeferimento à autoridade competente, observando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da ciência. 
 
Art. 58 - Considerando o tipo, o porte e a localização, dependerá de elaboração de 
EIA/RIMA, a ser submetido à aprovação do IAP, excetuados os casos de competência 
federal, o licenciamento ambiental de empreendimentos, atividades ou obras 
consideradas de significativo impacto ambiental, tais como: 
XV - extração de minérios; 
 
Art. 61 - A licença prévia... Tem por objetivo: 
 

I - aprovar a localização e a concepção do empreendimento, atividade ou obra; 
II - atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, atividade ou obra; 
III - estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases da implantação do empreendimento, atividade ou obra, respeitadas a legislação 
integrante e complementar do plano diretor municipal ou legislação correlata e as 
normas federais e estaduais incidentes; 
IV - estabelecer limites e critérios para lançamento de efluentes líquidos, resíduos 
sólidos, emissões gasosas e sonoras no meio ambiente, adequados aos níveis de 
tolerância para a área requerida e para a tipologia do empreendimento, atividade ou 
obra; e 
V - exigir a apresentação de propostas de medidas de controle ambiental em função dos 
impactos ambientais que serão causados pela implantação do empreendimento, 
atividade ou obra. 
 
Art. 63 - A licença prévia não permite renovação. 
 
Art. 64 - A licença prévia para empreendimentos, obras e atividades consideradas 

efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente 
dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental - EIA/RIMA, ao qual se dará publicidade, garantida a realização de audiências 
públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação específica. 
 
Art. 65 - A licença de instalação deve ser requerida quando da elaboração do projeto do 
empreendimento, atividade ou obra, contendo as medidas de controle ambiental, 
podendo ser renovada. A licença de instalação autoriza a implantação do 
empreendimento, atividade ou obra, mas não seu funcionamento e tem por objetivo: 
 
I - aprovar as especificações constantes dos planos, programas e projetos apresentados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e os demais condicionantes, das quais 
constituem motivos determinantes; e 
II - autorizar o início da implantação do empreendimento, atividade ou obra e os testes 
dos sistemas de controle ambiental sujeito à inspeção do IAP. 
 



                                                                                                                            

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  413 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

Art. 68 - O requerente deve solicitar renovação da licença de instalação, toda vez que a 
instalação do empreendimento for se prolongar por prazo superior ao fixado na licença. 
§ 1º - A renovação da licença de instalação deverá ser requerida com antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade fixado na 
respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até manifestação 
definitiva do órgão competente. 
 
Art. 70 - A licença de operação deve ser requerida antes do início efetivo das operações, 
e se destina a autorizar a operação do empreendimento, atividade ou obra, e sua 
concessão está condicionada à realização de vistoria por técnico habilitado, com vistas à 
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as 
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 
 
Art. 78 - Para aquelas atividades já licenciadas, mas que por algum motivo estejam 
atualmente em desacordo com a legislação ambiental vigente poderá excepcionalmente 
ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (Anexo II) às exigências legais, 
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 

Parágrafo único - Enquanto o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC (Anexo II) estiver 
vigente, a licença ambiental definitiva não poderá ser expedida. 
 
Art. 80 - Para cada um dos empreendimentos abaixo e outros que se fizerem 
necessários, estarão estabelecidos em Resoluções específicas, editadas pela Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, critérios e procedimentos: 
XV - empreendimentos minerários; 
 
Resolução IAP nº 166/2008 - Dispõe sobre conceitos e a documentação necessária para 
instrução dos procedimentos administrativos das diversas modalidades de licenciamento 
ambiental; 

 
Resolução IAP nº 158/2009 - Aprova a Matriz de Impactos Ambientais Provocáveis por 
Empreendimentos/ Atividades potencial ou efetivamente impactantes, respectivos 
Termos de Referência Padrão e dá outras providências. 
 
Resolução IAP nº 038/2010 – Art. 1º - Estabelecer 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, conforme segue. 
Art. 5º. A equipe técnica multidisciplinar, com capacitação técnica compatível com as 
características do empreendimento / atividade, deve ter independência prevista em 
contrato celebrado com o empreendedor para elaboração do EPIA / RIMA. 
 
Art. 7º. Os Profissionais e/ou Equipes Técnicas Multidisciplinares (Empresas de 
Consultoria Ambiental), sejam pessoas físicas e/ou jurídicas, que vierem a elaborar EPIA 
/ RIMA, devem estar previamente cadastradas junto ao Instituto Ambiental do Paraná - 
IAP, conforme previsto no Artigo 21 da Resolução CEMA No. 065/2008. 
 
Parágrafo Único - Os profissionais independentes e aqueles integrantes da Equipe 
Técnica de Consultores deverão estar devidamente registrados junto ao respectivo 
Conselho Profissional e junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos 
de Defesa do Meio Ambiente, conforme Lei Federal No.  6.938/1981 e Resolução 
CONAMA No. 001/88. 
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Resolução IAP nº 040/2010 - Define critérios administrativos para o licenciamento 
ambiental de atividades de mineração no Estado do Paraná. 
 
Art. 2º.  As atividades de pesquisa, extração de areia, argila, saibro e cascalho nas áreas 
definidas em normas específicas, poderão ser licenciadas desde que obedecidos os 
procedimentos técnicos visando a recuperação e/ou reabilitação da área ao término da 
exploração do recurso mineral. 
 
§ 1º.  O projeto de recuperação da área a ser minerada deverá estar definido no PCA – 
Plano de Controle Ambiental para as áreas novas cuja recuperação deverá ser efetuada 
simultaneamente aos trabalhos de lavra e as já exploradas através do PRAD – Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas efetuados sob orientação e responsabilidade técnica 
comprovada, conforme previsto na Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP 05/2008, Art. 
6º, § único, inciso IV, devidamente aprovados junto ao órgão ambiental. 
§ 2º.  Deverá ser efetuado o monitoramento da qualidade das águas contemplando, no 
mínimo, os parâmetros de pH, turbidez, DBO, DQO e óleos e graxas. 
 

Art. 3°. Para a recuperação da área de lavra deverá o empreendedor apresentar uma 
proposta de uso futuro da área nas seguintes modalidades: 
 
a. Implantação de projeto de piscicultura, atendendo a Resolução específica para a 
atividade; 
b. Pesca esportiva, lazer e esportes náuticos; 
c. Reabilitação para uso e abrigo da fauna silvestre; 
d. Outra alternativa de cunho ambiental aprovada pelo órgão ambiental.  
 
Art. 4º No caso onde ocorrer a necessidade de supressão de vegetação arbórea para 
instalação da atividade minerária, fica o empreendedor obrigado a efetuar a 
compensação por outra área, em dimensões não inferiores àquela explorada e que 
esteja situada na mesma bacia hidrográfica. 
 
4.3.3.2.5 – Unidades de Conservação Estaduais 
 
Parque Estadual de Vila Velha - foi criado pelo Decreto n.º 1.292 de 12 de outubro de 

1953 com a finalidade de preservar as formações areníticas de grande valor cênico e 
parcelas representativas dos campos nativos do Paraná. Tombado em 1966, pelo 
Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, o Parque possui, em seus 3.122,11 hectares, 
diversos atrativos dentre os quais se destacam os Arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada. 
 
Portaria IAP nº 037, de 17 de fevereiro de 2004 - Homologa o Plano de Manejo do 
Parque Estadual de Vila Velha na forma da Lei Federal nº 9.985/00. 
 
Apresenta o memorial descritivo e estipula que as normas legais serão definidas por 
meio de projetos específicos (Folhas 15 e 16 do Plano de Manejo), conforme transcrito 
abaixo: 
 
“As normas serão definidas através de projetos específicos conforme define este plano 
de manejo em seu programa de operacionalização”. 
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No Programa de Operacionalização existe um Subprograma Jurídico Legal que teria entre 
seus objetivos, o de “apoiar juridicamente... no processo de regulamentação da Zona de 
Amortecimento da unidade “. 
 
Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana - foi criada através do Decreto 
Estadual nº 1.231, de 27 de março de 1992, com o objetivo de: 
 
Art. 1º. “assegurar a proteção do limite natural entre o Primeiro e o Segundo Planaltos 
Paranaenses, inclusive faixa de Campos Gerais, que se constituem em ecossistema 
peculiar que alterna capões da floresta de araucária, matas de galerias e afloramentos 
rochosos, além de locais de beleza cênica como os canyons e de vestígios arqueológicos 
e pré-históricos.” 
 
Art. 2º - A APA da Escarpa Devoniana conta com os seguintes limites: Inicia no ponto 01 
no encontro da Estrada de Ferro e o Rio da Várzea, deste segue pela mesma... Até o 
ponto 01, perfazendo um perímetro total de 855.850,50m totalizando uma área de 
392.363,3803 hectares. 

 
Art. 3º - Fica incluída na APA da Escarpa Devoniana, parte dos municípios da Lapa, de 
Porto Amazonas, de Balsa Nova, de Palmeira, de Ponta Grossa, de Castro, de Tibagi, de 
Piraí do Sul, de Jaguariaíva e de Sengés, contida no perímetro acima descrito. 
 
Art. 4º - Na implantação e funcionamento da APA Estadual da Escarpa Devoniana serão 
implantadas, entre outras, as seguintes medidas: 
I - o zoneamento da APA da Escarpa Devoniana definirá as atividades permitidas, 
restringidas e proibidas, bem como as características e providências a adotar em cada 
uma das zonas componentes; 
 
Art. 5° - Na APA da Escarpa Devoniana ficam proibidas ou restringidas, dentre outras 
obras e atividades definidas no zoneamento, o seguinte: 
I – a agricultura mecanizada que demande alta quantidade de agrotóxicos; 
II – o reflorestamento com essências exóticas, que altere substancialmente a paisagem a 
ser preservada; 
III – a implantação de atividades ou obras potencialmente degradadoras do meio 

ambiente; 
IV – a alteração de sítios arqueológicos de valor histórico e cultural que se encontram 
dentro da área protegida. 
 
Portaria IAP nº 211, de 14 de dezembro de 2005 - Art. 1º - Aprovar o Plano de Manejo 
da Escarpa Devoniana, criada através do Decreto n.º 1.231, de 27 de Março de 1992, 
com área de 392.363,38 ha, distribuídos por 13 (treze) municípios, a saber: Lapa, Balsa 
Nova, Porto Amazonas, Palmeira, Campo Largo, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Tibagi, 
Piraí do Sul, Arapoti, Jaguariaíva e Sengés. 
 
Art. 2º - O Plano de Manejo poderá sofrer atualizações, quando necessárias. 
 
Art. 3º - O Plano de Manejo ora aprovado faz parte integrante desta Portaria, como se 
nela estivesse contido. 
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Portaria IAP nº 173, de 12 de dezembro de 2007 - Institui Câmara Técnica de Mineração 
para disciplinar e licenciar as atividades de mineração inseridas na região abrangida pela 
APA Estadual da Escarpa Devoniana. 
 
Art. 1º - Instituir a Câmara Técnica de Mineração da APA Estadual da Escarpa 
Devoniana, que tem por finalidade definir estratégias e diretrizes para 
desenvolvimentos das atividades dentro da APA, fornecer suporte técnico para a edição 
de parâmetros e normas suplementares e competência para deliberar sobre os casos que 
lhe forem submetidos, em especial os que não tiverem previsão expressa nas normas 
editadas. 
 
Parágrafo único: A Câmara Técnica de Mineração funcionará por tempo indeterminado. 
 
Art. 3º - A Câmara Técnica deverá, ainda, propor metodologia a fim de criar uma diretriz 
institucional, para o fluxo dos procedimentos administrativos e estabelecimento da 
necessidade de apresentação de estudos ambientais complementares – RAP, EIA/RIMA; 
PRAD; PCA. 

 
4.3.3.3 – Legislação Municipal 
 

 Leis Orgânicas dos Municípios Palmeira e Ponta Grossa 

 Leis Municipais 
 

Lei Orgânica do Município de Palmeira de 08 de março de 1899 - Esta teve 19 Emendas 
até chegar à redação atual. 
 
Art. 6º - Compete ao Município: 
 
XXII - garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. 
 
Art. 7º - É competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado: 
 
III - proteger os documentos, as obras de arte e outros bens de reconhecido valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos, paleontológicos, geológicos e espeleológicos; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
 
Art. 8º - Compete ao Município, obedecidas às normas federais e estaduais pertinentes: 
 
II - coibir, no exercício do poder de polícia, as atividades que violarem normas de 

saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, moralidade e outras do interesse da 
coletividade; 
V - dispor, mediante suplementação da legislação federal e estadual, especial-
mente sobre: 
e) a proteção do meio ambiente, o combate à poluição e a garantia da qualidade 
de vida; 
 
Art. 197 - O Município deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito 
ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum, do povo 
e essencial à qualidade de vida. 
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Paragrafo único - Para assegurar efetividade a esse direito, o Município deverá articular-
se com os órqãos estaduais, regionais e federais competentes e ainda, quando for o 
caso, com outros municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à 
proteção ambiental. 
 
Art. 198 - O Município deverá atuar mediante planejamento, controle e fiscalização das 
atividades, públicas ou privadas, causadoras efetivas ou potenciais de alterações 
significativas no meio ambiente. 
 
Art. 199 - O Município, ao promover a ordenação de seu território, definirá zoneamento 
e diretrizes gerais de ocupação que assegurem a proteção dos recursos naturais, em 
consonância com o disposto na legislação estadual pertinente. 
 
Lei nº 2.623, de 14 de novembro de 2007 - Dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do 
Município de Palmeira. 
 
Art. 5º - O Plano Diretor Participativo de Palmeira abrange a totalidade do território do 

Município, definindo: 
 
I - As políticas públicas de desenvolvimento territoriais do município; 
II - O plano regulador territorial; 
III - Os instrumentos promotores do desenvolvimento territorial; 
IV – OPP - órgão de pesquisa, planejamento territorial e gestão democrática; 
 
Art. 7º - São princípios da Política de Desenvolvimento Territorial de Palmeira: 
 
I - As funções sociais da cidade; 
II - A função social da propriedade; 
III - A sustentabilidade socioambiental; 
IV - A equidade social; 
V - A gestão democrática. 
 
Art. 8º - As funções sociais da cidade de Palmeira serão cumpridas quando atenderem as 
diretrizes da política urbana estabelecida no artigo 2º da Lei Federal nº. 10.257, de 10 

de julho de 2001, Estatuto da Cidade, das quais cabe ressaltar: 
 
IV – O respeito, a proteção e a preservação dos principais marcos da paisagem urbana e 
rural, da cultura material e imaterial e da memória social; 
V - A preservação e conservação do meio ambiente, assegurando a proteção dos 
ecossistemas e dos recursos ambientais existentes, garantindo para todos os habitantes, 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado; 
 
Art. 9º - A propriedade cumpre sua função social quando atende aos seguintes requisitos: 
 
V - Compatibilidade do uso da propriedade com a conservação dos recursos naturais, 
assegurando o desenvolvimento econômico e social justo, do município; 
 
Art. 13 - O Município de Palmeira adota um modelo de política e desenvolvimento 
territorial, para as gerações presentes e futuras, incorporando como princípio a 
promoção e a exigência do cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade, 
com os seguintes objetivos: 
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XII - Promover o equilíbrio entre a proteção e a ocupação do meio ambiente; 
XIII. Conservar e recuperar os potenciais hídricos do município, em especial os 
mananciais de abastecimento de água potável, superficiais e subterrâneos; 
 
Art. 20 – A politica territorial, em conjunto com as demais politicas urbanas e rurais, 
deverá ser executada por todos os órgãos da Administração Municipal, observada a 
heterogeneidade e a desigualdade territorial, de forma descentralizada, na perspectiva 
da intersetorialidade, com o fim de promover a inclusão política, socioeconômicas, 
espacial e melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. 
 
Art. 31 - A Política Municipal de Saneamento Ambiental tem como objetivo manter o 
meio ambiente equilibrado, alcançando níveis crescentes de salubridade, por meio da 
gestão ambiental, do abastecimento de água potável, disposição adequada do esgoto 
sanitário, do manejo dos resíduos sólidos e da limpeza pública, promovendo a 
sustentabilidade ambiental do uso e da ocupação do solo. 
 
Art. 32 - Para a consecução da política de saneamento ambiental do Município de 

Palmeira deverão ser adotadas as seguintes diretrizes: 
 
X - Garantir a preservação das Áreas de Proteção Ambiental, das Zonas de Proteção, 
Recuperação e Gestão Ambiental e dos remanescentes de mata e das unidades de 
conservação; 
 
Art. 35 - A Política Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo estabelecer metas 
para recuperar e preservar o patrimônio ambiental do município, por meio da 
fiscalização e do licenciamento ambiental. 
 
Parágrafo único - Entende-se por Política Municipal de Meio Ambiente o conjunto de 
diretrizes, instrumentos e mecanismos de política pública que orienta a gestão 
ambiental municipal, na perspectiva de fomentar o desenvolvimento, alicerçado na 
justiça social, no crescimento econômico e no equilíbrio ambiental. 
 
Art. 37 - São ações estratégicas da Política Municipal de Meio Ambiente a elaboração e 
implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente, integrado ao Plano Municipal de 

Saneamento Ambiental, conforme artigo 34 desta lei. 
 
Parágrafo único - A estratégia de qualificação ambiental tem por objetivo a recuperação 
e a preservação do patrimônio ambiental do município, definindo programas de proteção 
e gerenciamento dos potenciais naturais para a requalificação ambiental de locais 
degradados. 
 
Art. 44 - A Política Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como objetivo 
estabelecer condições objetivas e estruturais para um processo de desenvolvimento 
sustentável, associado à dimensão social, cultural, espacial, ambiental e institucional, 
ampliando os direitos sociais. 
 
Art. 46 - São ações estratégicas da política de desenvolvimento econômico: 
 
I - Atrair e recuperar a atividade industrial, com ênfase nas médias, pequenas e 
microempresas; 
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IV – Propiciar o estudo, o diagnóstico e a constituição de novas cadeias produtivas 
sustentáveis, e geradoras de postos de trabalho, constituídas por atividades econômicas 
social e ambientalmente sustentáveis. 
 
Art. 59 - São princípios do ordenamento territorial: 
 
I - Preservação, conservação e qualificação ambiental; 
II - Implantação de um sistema de planejamento municipal que promova o 
desenvolvimento territorial de forma organizada e equilibrada; 
III - Descentralização das oportunidades geradas pela urbanização e pelas ações de 
transformação do território; 
VII- Otimização do aproveitamento das potencialidades territoriais do município e da 
infraestrutura instalada. 
 
Art. 63 - O ordenamento territorial é composto por: 
 
I – Macrozonas; 

II – Zonas; 
III - Zonas Especiais; 
IV - Áreas Especiais. 
§ 1º - Macrozonas: são setores homogêneos que traduzem espacialmente as estratégias 
de desenvolvimento, cuja ocupação é regulamentada nesta lei. 
§ 2º - Zonas: são setores homogêneos, inseridos nas macrozonas, os quais traduzem 
espacialmente as estratégias específicas de desenvolvimento, cuja ocupação é 
regulamentada por parâmetros e diretrizes próprias. 
§ 3º - Zonas Especiais: são porções do território com diferentes características ou com 
destinação específica, normas próprias de uso e ocupação do solo, situadas em qualquer 
macrozona ou zona do Município de Palmeira, que necessitam de parâmetros 
urbanísticos distintos das zonas em que se encontram. Em conformidade com a 
demanda, lei municipal poderá estabelecer novas Zonas Especiais. 
§ 4º - Áreas Especiais: são porções do território com diferentes características ou com 
destinação específica, sem necessidades específicas de Uso e Ocupação do Solo. Em 
conformidade com a demanda, lei municipal poderá estabelecer novas Áreas Especiais. 
 

Art. 66 - As Áreas Especiais compreendem unidades do território que não exigem 
tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de uso e ocupação do solo, 
sobrepondo-se aos macrozoneamentos e zoneamentos, mas que por suas características 
merecem tratamento específico. 
 
Art. 67 - O espaço territorial do Município de Palmeira é composto por seis macrozonas 
descritas a seguir: 
 
I _ Macrozona de Qualificação Urbana; 
II – Macrozona de Controle Urbano; 
III – Macrozona de Expansão Urbana; 
IV – Macrozona de Desenvolvimento Industrial; 
V – Macrozona de Qualificação Social e Econômica Rural; 
VI - Macrozona de Manutenção da Qualidade Social e Econômica Rural. 
§ 5º - A Macrozona de Qualificação Social e Econômica Rural é caracterizada pela 
prevalência do patrimônio ambiental do município e pelos núcleos de agrupamentos 
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rurais em estruturação e pelas atividades predominantemente ligadas à produção 
agropecuária familiar, com organização e investimentos reduzidos. 
§ 6º - A Macrozona de Manutenção da Qualidade Social e Econômica Rural é 
caracterizada pela prevalência do patrimônio ambiental do município e pelos núcleos de 
agrupamentos rurais estruturados e pelas atividades predominantemente ligadas à 
produção agropecuária, com elevada capacidade de organização e investimentos. 
 
Art. 138 – A Macrozona de Manutenção da Qualidade Social e Econômica Rural – MAQSER 
caracteriza-se por: 
 
I - Médios e grandes proprietários; 
XII - Baixa espessura da camada fértil do solo, em parte da região, apresentando 
fragilidade; 
XIII - Presença da APA da Escarpa Devoniana; 
XVIII – Área com grande desigualdade de infraestrutura social; 
 
Art. 140 - São diretrizes da Macrozona de Manutenção da Qualidade Social e Econômica 

Rural - MAQSER: 
 
XVI - Proteção do patrimônio ambiental, em especial dos recursos hídricos e da APA da 
Escarpa Devoniana; 
XVII - Preservação do patrimônio histórico; 
 
Art. 141 - Não há parâmetros municipais específicos para a Macrozona de Manutenção da 
Qualidade Social e Econômica Rural - MAQSER, uma vez que não é permitido loteamento 
no meio rural, com exceção da Zona de Urbanização Específica de Witmarsun. 
 
Art. 362 - O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar após a aprovação dessa Lei, 
para apreciação e deliberação da Câmara Municipal: 
 
I - Projeto de lei com a revisão da Legislação de Uso e Ocupação do Solo e a de 
Parcelamento do Solo, com prazo de um ano; 
II – Plano Municipal de Habitação - PMH, com prazo até dezembro de 2007; 
III – Plano Municipal de Meio Ambiente - PMMA e Plano Municipal de Saneamento 

Ambiental – PMSA, com prazo de três anos; 
IV - Plano Municipal de Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural e Natural – 
PMPHACN, com prazo de três anos. 
 
Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa de 08 de Março de 1899 – A cidadania se 
expressa pela vontade de assegurar a todos condições dignas de existência, em especial 
pelo: 
VI – preservação e defesa do meio ambiente; 
 
São objetivos dos cidadãos desde Município: 
IV – redução das desigualdades nas áreas urbana e rural; 
Compete ao Município: 
VII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, 
periurbano e rural; 
XIII – elaborar o Plano Diretor da cidade; 
XXIII – garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, na forma da lei; 
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Compete ao Município, em comum com a União e o Estado: 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seu território; 

 
Constituem patrimônio cultural do Município de Ponta Grossa, e como tal passíveis de 
proteção e tombamento, as obras, os objetos, os documentos, as edificações, os sítios 
arqueológicos e paisagísticos que contemplem a memória cultural dos segmentos 
formadores da história política, econômica e social do Município. 

 
O Orçamento Municipal destinará recursos compatíveis com o desenvolvimento das 
atividades culturais e artísticas. 

 
A política ambiental do Município, respeitadas as competências da União e do Estado, 
tem por objetivo assegurar a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, 
mediante a conservação e recuperação dos recursos naturais, considerando a natureza 

como patrimônio público a ser necessária e permanentemente assegurado e protegido 
para as gerações presente e futura, mediante as seguintes ações: 
I - prevenir e controlar a poluição em todas as suas formas; 
II - alertar a população sobre os níveis de poluição, situações de risco e desequilíbrio 
ecológico; 
III - incentivar as atividades privadas de conservação ambiental; 
IV - garantir a educação ambiental no nível básico de ensino, e a conscientização pública 
para a preservação; 
V - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de pesquisa e de exploração de 
recursos hídricos, florestais e minerais, em seu território; 
VI - incentivar a atividade privada na participação do estímulo e promoção da 
recuperação de áreas degradadas, objetivando a proteção de encostas, fundo de vales, 
matas ciliares e conservação de solos, priorizando a restauração de áreas da bacia 
hidrográfica que abasteça o sistema de captação de água do Município; 
VII - desenvolver estudos técnicos relativos à extração de areia e outros materiais dos 
leitos ou das margens dos rios situados no Município; 
VIII - definir e orientar a política municipal de preservação determinando: 

a) as áreas e as atividades de significativa potencialidade de degradação ambiental; 
b)os critérios para o estudo de impacto ambiental; 
c)o licenciamento de obras causadoras de impacto ambiental, obedecendo, 
sucessivamente, aos seguintes estágios: licença prévia, licença para instalação e para 
funcionamento; 
d) as penalidades para empreendimentos já iniciados ou concluídos sem licenciamento; 
e) os critérios que nortearão a exigência de recuperação ou reabilitação das áreas 
sujeitas a atividades de mineração; 
f) análise, aprovação ou veto de qualquer projeto público ou privado que implique 
impacto ambiental; 
 
IX - as condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, no limite da competência do município, às 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparos dos 
danos; 
X - instituir e desenvolver reservas de áreas verdes e parques naturais com preservação 
da fauna e flora regionais; 
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XI - implementar e manter Parque Ambiental adequado, destinado à preservação de 
espécimes da fauna e da flora do Município e da Região, especialmente abrigando 
exemplares de espécie em extinção. 

 
Lei nº 8.663, de 09 de outubro de 2006 - Atualiza a lei do Plano Diretor do município de 
Ponta Grossa e dá outras providências. 
 
Integrarão o Plano Diretor do Município de Ponta Grossa, entre outras, as seguintes leis: 
II - Lei do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo; 
IX - Código Municipal de Meio Ambiente; 

X - Lei do Sistema Municipal de Áreas Verdes e Unidades de Conservação; 
XI - Lei de Zoneamento Ambiental; 
XII - Lei do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança; 
O Plano Diretor do Município de Ponta Grossa constitui o instrumento de gestão, 
contínua e integrada, da política de expansão urbana e de desenvolvimento municipal e 
tem por finalidade propiciar, entre outros: 
I - O Direito à cidade sustentável; 
VIII - A Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, 
garantida por meio de Audiências promovidas pelo Poder Público Municipal, com 
participação da população interessada nos processos de empreendimentos ou atividades 
com efeitos potencialmente negativos; 
 
O Plano Diretor de Ponta Grossa tem por princípios: 
VI - a preservação e recuperação do meio ambiente natural e do equilíbrio ecológico, 
respeitadas as vocações locais; 
VII - a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, como recurso a ser 
usado para o desenvolvimento visando o enriquecimento cultural da cidade; 
 

São objetivos específicos do Plano Diretor do Município de Ponta Grossa: 
II - organizar e disciplinar o uso e ocupação do solo urbano e rural, visando delimitar os 
respectivos usos, respeitando a vocação mais apropriada de cada um dos espaços, 
compatibilizando os diferentes interesses e propiciando o desenvolvimento do município 
e o equilíbrio ecológico; 
VI - promover o desenvolvimento social, com vistas à inclusão de toda a população, 
eliminando o analfabetismo, diminuindo o desemprego, evitando a desnutrição e 
insalubridade e implementando o amplo acesso da população a atendimento de saúde de 
excelente qualidade; 
VIII - preservar as bacias hidrográficas de interesse para o abastecimento de água do 
município, tomando-se por base o planejamento das bacias existentes, com ênfase numa 
visão integrada de sustentabilidade ambiental, econômica e social; 
X - preservar e recuperar o patrimônio natural, cultural, material e imaterial como 
elementos fundamentais da identidade histórica e cultural do município e ainda como 
fonte de desenvolvimento e de atividades produtivas, evitando qualquer forma de 
degradação; 
XII - promover a descentralização do desenvolvimento urbano do município, com a 
manutenção do equilíbrio nas relações entre os espaços urbanos e rurais, com o 

fortalecimento dos centros de bairros e a estruturação urbana dos distritos. 
.  
A função social da cidade será garantida pela: 
III - promoção da qualidade de vida e do ambiente; 
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V - cooperação, diversificação e atratividade, visando o enriquecimento cultural e 
econômico da cidade; 
VI - utilização de instrumentos redistributivos da renda e da terra e controle sobre o uso 
e ocupação do espaço público; 
VIII - recuperação de áreas degradadas. 
 
Para os fins deste Plano Diretor, serão utilizados, dentre outros, os seguintes 
instrumentos jurídicos, urbanísticos e de planejamento, sem prejuízo de outros: 
III - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo; 
IV - Lei de Parcelamento do Solo e Lei do Perímetro Urbano; 
VIII - Código Municipal de Meio Ambiente; 
IX - Lei de Zoneamento Ambiental; 
XII - Lei do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança; 
XX - Plano de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico, que definirá 
os elementos de interesse à preservação, recuperação e manutenção, a partir da 
determinação dos graus de proteção para cada componente e os parâmetros de uso e 
suas delimitações; 

 
O Município de Ponta Grossa, por meio do direito de preempção, terá a preferência 
para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, desde 
que o imóvel esteja incluído em área a ser delimitada em lei específica e o Poder 
Público dele necessite para: 
VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 
ambiental; 
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 
Fica instituído o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TAC, que representa 
um documento legal, firmado entre o Poder Público e pessoas físicas ou jurídicas, com o 
intuito, entre outros, de reparação, readequação ou mesmo recomposição de eventuais 
danos ocorridos tanto ao meio ambiente e ecossistema local quanto à sociedade. 
§ 1º O Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TAC será objeto de 
regulamentação por ato do Executivo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da publicação desta lei. 
§ 2º Os recursos financeiros advindos da aplicação do Termo de ajustamento de Conduta 
Ambiental - TAC constituirão receita que integrará o Fundo Especial do Meio Ambiente. 

O Licenciamento Ambiental é o instrumento exigido para o funcionamento de 
atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, conforme requisitos 
estabelecidos nas Resoluções CONAMA Nº 001 de 23 de janeiro de 1986 e Nº 237, de 19 
de dezembro de 1997. 
 

Os parâmetros e os processos administrativos para o Licenciamento Ambiental serão 
regulamentados no Código Ambiental Municipal. 

Para os fins deste Plano Diretor, serão utilizados, dentre outros, os seguintes 
instrumentos de regularização fundiária, a serem regulamentados por normas específicas 
e sem prejuízo de outros: 
I - Zonas Especiais de Interesse Social; 
 

APÊNCICE 2 ao Plano Diretor do município de Ponta Grossa. DIRETRIZES E AÇÕES - 

ZONEAMENTO MINERÁRIO. 
 

Dentre os recursos minerais extraídos em nossa região citamos: 
_ pedreiras; 
_ argilas; 
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_ saibro; 
_ cascalheiras; 
_ talco; 
_ calcário; 
_ areia. 
 

Todas essas atividades de extração geram impacto ambiental considerável, sendo que as 
mais impactantes em nossa região são as de talco e de areia. Além da perda de solo, 
flora e fauna em todos os tipos de extração citamos o uso de explosivos nas pedreiras e a 
degradação dos ambientes de várzea associados aos rios, assoreamento e degradação 
dos mesmos, no caso da extração de areia. O prazo insuficiente para a entrega dos 
levantamentos impede um trabalho mais detalhado. 
PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 
Sobre esse tema faz-se necessário considerar e fiscalizar o cumprimento da Lei Municipal 
nº 4712 (Código de Posturas do Município de Ponta Grossa), Capítulo 10 (Das explorações 
de pedreiras, cascalheiras, olarias e depósitos de areia e saibro), Artigo 78. 
 

LEI Nº 4.712/92 - INSTITUI O CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 
 

Art. 10. Construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, bem como empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerá da Declaração de Impacto Ambiental - DIA, expedida 
pelo órgão competente. 
 
Parágrafo único - A Declaração de Impacto Ambiental, fornecida pelo órgão estadual 
competente, será juntada ao requerimento que solicitar alvará de licença para o 
licenciamento de obras, a ampliação de instalação e/ou as atividades especificadas 
neste artigo. 
 

Art. 78 - É proibida a extração de areia em todos os cursos de água do Município:  
 
I - a jusante do local em que recebem contribuições de esgotos;  
II - quando modifiquem o leito ou as margens dos mesmos;  
III - quando possibilitem a formação de locais propícios à estagnação das águas;  
IV - quando, de algum modo, possa oferecer perigo a pontes, muralhas ou qualquer obra 
construída às margens ou sobre o leito do rio.  
 

4.3.3.4 - Adequação da Legislação Federal, Estadual e Municipal ao Empreendimento 
e ao Tipo de Atividade a ser Desenvolvida. 
 

Da análise do empreendimento, de acordo com o documento elaborado pelo IAP em 
março de 2012 e denominado Diretrizes para Elaboração de EIA/RIMA para Explotação 
de Areia, de autoria de Noeme Moreira de Oliveira com a aprovação da Diretoria de 
Controle de Recursos Ambientais, o Empreendedor gostaria de apresentar as seguintes 
considerações e conclusões: 
 

Como se sabe, o impacto ambiental é algo inerente à exploração mineral e cabe àqueles 
que exercem tal atividade mitigar, compensar e reparar o ambiente impactado. 
 

Em outras palavras, deverão ser utilizadas pelo minerador medidas para garantir a 
compatibilidade da exploração mineral com o meio ambiente. 
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O empreendedor mineral deverá realizar sua atividade de forma racional, reduzindo o 
impacto ambiental ao mínimo possível, buscando assim preservar e possibilitar que os 
ecossistemas se ajustem as alterações causadas pelas atividades de mineração. 
 

Para ser possível tal compatibilidade com o meio ambiente, o Direito Minerário que rege 

os procedimentos que norteiam a atividade do minerador sofre forte influência do 
Direito Ambiental. Que, no caso, possui contornos e identidade própria. Assim sendo, é 
necessário harmonizar o impacto causado pela mineração (atividade imbuída de 
interesse nacional) com a proteção ambiental (interesse da coletividade). 
 

Não é por outra razão que a MINERAÇÃO JUNDU está respeitosamente apresentando 

este EIA/RIMA, que contém de forma detalhada as medidas mitigadoras e de controle e 
os programas que serão implantados para impactar o mínimo possível o meio ambiente. 
Dentre eles está o Programa de Compensação Ambiental, que tem como objetivo 
cumprir a legislação relativa à compensação de impactos socioambientais negativos. 
 

4.3.3.4.1 – Da possibilidade da atividade mineradora na APA da Escarpa Devoniana 
 

A Área de Proteção Ambiental (APA) é definida como a Unidade de Conservação 
constituída por terras públicas ou privadas, geralmente em uma extensa área, e tem 
como objetivos básicos proteção da diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (tudo cfe. dispõe o 
art. 15 da Lei nº 9.985, de 18/7/2000). 
 

Percebe-se que na APA, como nas demais Unidades de Conservação de Uso Sustentável, 
em princípio, não se vislumbra qualquer impedimento às atividades econômicas, 
inclusive a minerária, devendo ser promovidas, como destacado no art. 170, VI, e art. 
225, ambos da Constituição Federal, respeitando-se o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e almejando o desenvolvimento sustentável.  Portanto, esta 
demonstrado que há compatibilização da conservação da natureza e a atividade 
minerária. 
 
O próprio Sistema Nacional de Unidade de Conservação – SNUC destaca a necessidade de 
promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais (incisos IV e V, do 
art. 4º, da Lei nº 9.985, de 18/07/2000).  
 

Nesse sentido, não haverá qualquer contradição em se permitir a realização da atividade 
mineral dentro da Área de Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Claro que para 
construção, instalação e funcionamento da atividade mineral, utilizadora do recurso 
natural e considerada efetiva ou potencialmente poluidora, ou capaz de causar 
degradação ambiental, será observada a especial proteção da área, exigindo-se medidas 
do empreendedor que assegurem a proteção da diversidade biológica e a 
sustentabilidade do seu uso. 
 

O próprio DNPM através do Parecer nº 145/2006, reconhece a possibilidade da atividade 
extrativa mineral em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, restringindo, todavia, 
a outorga dos títulos àqueles que atendam às restrições impostas pela legislação de 
regência. 
 

É por isso que a doutrina relacionada afirma que “as APAS, sem sentido estrito, não 
devem ser vistas como unidade de conservação, mas, preferencialmente, como áreas 
submetidas a um regime especial de gestão ambiental”.  
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A legislação pertinente à Administração das Unidades de Conservação deixa clara a 
possibilidade de uso dos recursos minerais encontrados na APA, não impondo qualquer 
restrição além daquela de promover os trabalhos com obediência à conservação da 
natureza, propiciando, assim, o desenvolvimento sustentável. 
 

Assim, é permitido o uso sustentável se houver Parecer Favorável do competente Comitê 
Técnico. Cabe informar que a Portaria IAP nº 211, de 14 de dezembro de 2005, que 
aprovou o Plano de Manejo da Escarpa Devoniana, já previa a atividade mineraria na 
APA. 
 

O levantamento efetuado pela MINEROPAR já mostrava a existência de 94 processos 

minerários em tramitação no DNPM, dentro da APA e no seu entorno, entre eles os 
direitos minerários da Mineração Jundu motivos deste EIA/RIMA ora proposto. Vide 
Tabela 2 - Títulos Minerários Requeridos na Área da APA da Escarpa Devoniana (DNPM), 
inserida na página 43 do Plano de Manejo aprovado. 
 

Conclui-se pelo exposto, em síntese, que é possível a atividade minerária na APA da 
Escarpa Devoniana. 
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5. ANÁLISE INTEGRADA - QUALIDADE AMBIENTAL ATUAL 

 
5.1 - ANÁLISE INTEGRADA 
 
A análise integrada no escopo deste estudo tem por objetivo a caracterização da 
qualidade socioambiental das áreas de influência a partir de uma perspectiva integrada 
dos meios físico, biótico e socioeconômico, procurando tecer as suas principais 
fragilidades, assim como uma análise prospectiva a partir do quadro que se espera 
diante da instalação e do empreendimento. 
  

Neste sentido, a seção estará dividida em duas partes. A primeira trata da síntese da 
qualidade ambiental e interação entre os meios para cada fator ambiental considerado. 
O seu objetivo é condensar de forma objetiva as principais características dos meios 
físico, biótico e socioeconômico das áreas de influência em que se projeta a instalação 
do empreendimento. Nesta descrição são levantados aqueles fatores ambientais que 
sofrerão maiores interferências na sua dinâmica atual em função da instalação do 
empreendimento e a interação entre os três meios. A Tabela 5.1a apresenta os 
principais fatores ambientais e sua interação com cada meio. 
 

A partir do levantamento realizado, a segunda parte refere-se à análise prospectiva para 
cada fator ambiental, considerando a instalação ou não do empreendimento. Seu 
objetivo é a descrição, para cada fator ambiental, das perspectivas socioambientais 

considerando a situação esperada com ou sem a instalação do empreendimento. São 
estruturadas, desta forma, as bases para a definição dos impactos socioambientais. O 
resultado está exibido na Tabela 5.1b.  
 

Uma terceira parte da discussão será apresentada no Capítulo 7 – ANÁLISE AMBIENTAL 
FUTURA, após a descrição/classificação dos impactos, na qual são delineadas as 
principais conclusões desta avaliação prospectiva, destacando as alterações esperadas 
mais importantes com a implantação do empreendimento.  
 

 



                                                                                                                            

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  428 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

Tabela 5.1a – Análise Integrada da Atual Situação dos Fatores Ambientais 

MEIO 
FATOR 

AMBIENTAL 
SITUAÇÃO ATUAL DO FATOR AMBIENTAL INTERAÇÃO COM OUTROS MEIOS 

F
ÍS

IC
O

 

C
li
m

a
/A

r 

 Meio Biótico Meio Socioeconômico 

O clima local – Alto Tibagi – é do tipo Cfg’b 
conforme classificação de Köeppen: 
temperado, mesotérmico com a 
temperatura média do mês mais frio abaixo 
de 18°C, e, do mais quente abaixo de 22°C. 
Série histórica da Estação Met. de Ponta 
Grossa revela T máxima média de 24,1°C e 
mínima média de 13,3°C; precipitação é de 
1.554 mm/ano, umidade relativa do ar 
média de 77,2%, evaporação média anual de 
930 mm, e ventos predominantes de NE com 
velocidade média de 3,4 m/s. 
 
Tanto  no Bloco Boiada quanto no Capão das 
Almas a qualidade do ar é boa, fruto da 
localização em zona rural e do uso atual, 
destacando-se para o Bloco Boiada 
alterações de pequena monta quanto à ruído 
e poeira, respectivamente ao longo da 
margem da BR-376 e da estrada municipal 
que margeia ambos os Blocos. 

Este fator ambiental – condições 
climáticas – relaciona-se ao meio 
biótico, sobretudo quanto ao 
regime pluviométrico, com boa 
distribuição de chuvas ao longo do 
ano, contribuindo para a 
manutenção dos ecossistemas 
ainda existentes, basicamente 
fragmentos florestais e conteúdo 
faunístico associado. 

O tráfego de veículos pela 
estrada que acessa as sedes das 
fazendas Boiada e Capão das 
Almas tem implicação 
insignificante na qualidade do 
ar, em termos de geração de 
material particulado na 
atmosfera (poeira) e também 
da geração de ruído. Ao longo 
da BR-376, que intercepta o 
flanco oeste do Bloco Boiada, 
há tráfego intenso de veículos 
leves e pesados, mas as 
emissões são dispersas na 
ampla paisagem local, com 
pouco efeito já que o trecho é 
despovoado. 

Águas 
 

A área do empreendimento se insere na 
bacia do Altíssimo Tibagi, cujo leito 
intercepta os extremos norte e sul, 
respectivamente dos Blocos Boiada a Capão 
das Almas. O padrão de drenagem é baixo a 
médio com canais quase sempre retilíneos, 
de fundo chato e em V aberto 
(subafluentes), formando canyons ou 
lajeados, controlados pelas estruturas 
geológicas. No tocante à qualidade das 
águas do Tibagi, dados da Estação TI-01 
reportados por SUREHMA (1986) revelam 
classificação boa-ótima para OD, pH, DBO, 
nitrogênio total, fósforo total e sólidos 
totais; aceitável/razoável para turbidez, e, 

A interação dos recursos hídricos é 
direta com flora e fauna; a 
distribuição e a tipologia das 
formações vegetais, dentre outros 
fatores, depende diretamente da 
presença de água, destacando-se 
na área em tela os campos úmidos 
presentes junto aos corpos d´água 
e zonas alagadiças em porções 
elevadas do relevo onde a água 
pouco infiltra devido às 
características litológicas e 
pedológicas; remanescentes de 
florestas de araucária se 
distribuem ao longo da margem da 

O recurso hídrico superficial do 
Alto Rio Tibagi, onde se insere 
a ADA+AID, não é objeto de 
abastecimento para consumo 
humano, atendendo 
pontualmente, o rebanho 
bovino que é colocado na área 
no período de entre safra da 
soja. Ainda assim, boa parte da 
água destinada ao rebanho, e o 
total para abastecimento de 
água potável para as 
instalações da sede da Fazenda 
Boiada, é suprida pelo poço 
tubular profundo instalado na 
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ruim para coliformes totais, estes 
relacionados ao esgotamento sanitário 
deficiente na região; SUDERHSA (1998) 
relata qualidade boa (IQA=52-79) para o 
período 1987-1996, classificando o local da 
Estação TI-01 como moderadamente 
comprometido. Análises físico-químicas 
realizadas nas ADA/AID revelam águas de 
baixo resíduo, fracamente mineralizadas, 
com grande dispersão de ânions 
(bicarbonatadas, cloretadas e mistas) e 
cátions (cálcicas, magnesianas e mistas); o 
pH varia entre 5,3 e 6,5. Em geral atendem 
aos padrões de potabilidade – Port. 2914/11 
– à exceção das amostras BD-02S e AL-01S 
que forneceram Fe>0,30 mg/l. Quanto às 
águas subterrâneas, ocorre no local e 
entorno o Aquífero Furnas que apresenta 
características de aquífero fissural ou 
fraturado, já que os arenitos que compõem 
a Formação Furnas possui porosidade 
primária desprezível. A análise da água do 
poço tubular instalado na sede da Fazenda 
Boiada aponta para água similar à de 
superfície, baixíssimo resíduo (fraca 
mineralização), sendo classificada como 
bicarbonatada cálcica. O Fe está 
ligeiramente acima do VPM, com 0,4 mg/l e 
o pH de 5,13 revela água ácida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rede de drenagem, compondo a 
mata ciliar e ao redor de 
nascentes. 
 
Água e vegetação, logicamente, 
têm implicação direta na 
distribuição e ocorrência da fauna, 
igualmente condicionada pela 
morfologia, seja para a 
dessedentação pura e simples, ou 
como refúgio e fonte de alimento, 
ou diretamente para reprodução e 
desenvolvimento de espécies no 
caso de peixes e mesmo anfíbios. 

sede. 
Na Fazenda Capão das Almas, a 
água para abastecimento 
humano e dessedentação de 
animais (criação familiar), 
como ovinos e bovinos, é obtida 
de poços cisternas e também da 
rede de drenagem. 
 
A água necessária para a 
instalação e operação do 
empreendimento será captada 
a fio d´água no Rio Tibagi, 
conforme Outorga emitida pela 
SUDERHSA (Águas do Paraná), 
cujo volume outorgado é de 800 
m³/dia. 
 
Vale ressaltar que captação 
direta no Rio Tibagi, para fins 
de abastecimento público, é 
feita nos municípios de 
Telêmaco Borba e Londrina, 
havendo previsão para o 
município de Ponta Grossa 
também. 
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Morfologicamente a área do 
empreendimento faz parte do Segundo 
Planalto Paranaense, subunidade Planalto de 
Ponta Grossa, essencialmente. As formas de 
relevo predominantes na ADA+AID são 
bastante suaves, constituídas por colinas de 
topos aplainados, vertentes longas de perfil 
retilíneo e convexo e declividades 
dominantes da classe 0-8%; porções com 
altas declividades ocorrem apenas nas 
vertentes e encostas dos vales profundos, 
com as rampas terminando na borda de 
canyons. As altitudes variam entre 866 e 
1.090 m.s.n.m, sendo o Bloco Capão das 
Almas mais elevado (1.060-1.090 m.s.n.m) e 
o Bloco Boiada é mais rebaixado, com 940-
990 m.s.n.m; entre os dois blocos o relevo 
mostra elevação intermediária, exibindo 
entre 900 e 1.040 m.s.n.m. Assim, no 
conjunto o relevo se mostra escalonado, 
com as altitudes diminuindo de NE para SW, 
formando patamares estruturais. Feição 
espeleológica foi identificada na porção 
oeste do Bloco Capão das Almas, 
representada pela Gruta e Abismo Passo da 
Natureza, cujo desenvolvimento está 
relacionado à estruturas rúpteis (fraturas) 
lineares que afetam os arenitos da Fm. 
Furnas, promovendo intemperismo e 
dissolução da rocha. A caracterização 
espeleológica e bioespeleológica indicam 
alta significância dessas feições 
relativamente ao quadro regional conhecido. 

Existe relação direta das 
formações vegetacionais com as 
formas de relevo, e evidentemente 
associado a outros fatores. Assim, 
desenvolve-se sobre os 
afloramentos rochosos de arenito o 
refúgio rupestre, e os demais tipos 
vegetacionais ocorrem nas porções 
média e inferior da vertente, com 
condicionamento direto da 
presença de água, como os campos 
úmido e seco. A floresta ombrófila, 
por sua vez, se distribui ao longo 
dos cursos d´água e também nas 
porções elevadas do terreno 
formando capões circulares. 
 
A interação da fauna com as 
formas de relevo deve ser 
entendida dentro do contexto mais 
amplo da paisagem dos Campos 
Gerais, com os inúmeros 
ecossistemas secundários 
existentes. Pode-se mencionar 
para a área em tela, como 
exemplo, a presença de vales 
fluviais encaixados 
estruturalmente, formando 
canyons que funcionam como 
obstáculo físico para o 
deslocamento de várias espécies. 
  
O reconhecimento de fauna 
cavernícola na Gruta e Abismo 
Passo da Natureza, no Bloco Capão 
das Almas, é típico exemplo de 
interação entre relevo (cárstico), 
espeleologia e fauna que ocorre 
nesse ecossistema específico. 
 
 

A geomorfologia condiciona a 
utilização do espaço físico, 
restringindo ou facilitando 
atividades. O uso agropastoril, 
atualmente implantado na ADA 
e parte da AID, aproveita-se das 
porções mais suaves do relevo 
e, visto permitir a mecanização 
integralmente. Por outro lado, 
locais com ocorrência de 
pedregosidade e afloramentos 
de rocha não são utilizados pelo 
homem e, nem mesmo o será 
quando da implantação e 
operação do empreendimento. 
 
A existência de patrimônio 
espeleológico identificado na 
porção oeste do Bloco Capão 
das Almas poderá incentivar 
programas de preservação e 
educação ambientais aos 
moradores da região e também 
alunos das escolas 
municipais/estaduais. 
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Foram identificadas e mapeadas as seguintes 
classes de solos na área e seu entorno: 
Latossolos Vermelhos (2,99%), Argissolos 
Vermelho-Amarelos (13,92%), Cambissolos 
Húmicos+Háplicos (43,41%), Neossolos 
Litólicos (30,65%), Gleissolos Melânicos 
(3,79%), Organossolos Háplicos (1,16%) e 
Afloramentos de Rocha (2,17%). No Bloco 
Capão das Almas ocorrem apenas as classes 
Cambissolo e Neossolos 
(Litólicos)+Afloramento de Rocha, e no 
Bloco Boiada, tem-se as classes Cambissolos, 
Argissolos Vermelho-Amarelo, Neossolos, 
Afloramentos de Rocha e Organossolos. 
Destes, o Latossolo Vermelho distrófico não 
ocorre na ADA nem na AID e o Latossolo 
Vermelho eutrófico ocorre em duas 
pequenas manchas na ADA do Bloco Boiada. 
Geralmente são solos de baixa fertilidade 
natural devido a elevada saturação de 
alumínio e condições de drenagem; a adoção 
de práticas conservacionistas, forte 
adubação e correção, aliados ao relevo 
suave, permitem a utilização para fins 
agrícolas de parte dos Cambissolos e dos 
Argissolos; para os demais, pastagem e 
silvicultura são os usos recomendáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os solos mapeados na área do 
empreendimento estão 
intrinsicamente relacionados à 
cobertura vegetal, sua tipologia e 
porte, já que a cobertura edáfica é 
condição necessária para o 
desenvolvimento da vegetação e 
dos cultivos existentes no local. 
Logicamente solos mais evoluídos e 
espessos (latossolos, cambissolos, 
etc) possibilitam o surgimento de 
vegetação de porte arbóreo, ao 
passo que solos pouco 
desenvolvidos e pobres (neossolos, 
afloramentos de rocha, etc) 
permitem a ocorrência de 
vegetação rasteira, herbácea-
arbustiva, a exemplo dos campos 
rupestres e úmidos. 

A interação do meio 
socioeconômico com os solos 
“agrícolas” está justamente nas 
condições e aptidões de uso e 
ocupação do solo. Na área, a 
atividade econômica 
atualmente em prática é o 
cultivo da soja, intercalada 
com a pecuária de corte, 
gerando trabalho e renda para 
várias pessoas e algumas 
famílias. 
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O contexto geológico local é simples e 
homogêneo, ocorrendo dominantemente 
arenitos finos a grossos e 
microconglomeráticos, com delgadas 
intercalações de pelitos brancos da 
Formação Furnas. Sedimentos silto-argilosos, 
às vezes arenosos, róseo-avermelhados a 
castanhos do Grupo Itararé ocorrem restritos 
apenas à porção sul do Bloco Boiada. Do 
ponto de vista geotécnico a área do 
empreendimento exibe excelente condição 
de estabilidade, devido suas características 
físicas como constituição litológica e relevo, 
sobretudo. O caráter arenoso e friável dos 
arenitos, a princípio associado à condições 
de forte erodibilidade, é mitigado pelo 
relevo plano a suave ondulado e à grande 
capacidade de infiltração da água no solo, 
inibindo o escoamento superficial, e 
portanto, os processos erosivos e de 
assoreamento. 

O substrato rochoso e estruturas 
tectônicas associadas de 
determinada região são 
condicionantes primários da 
formação dos solos e da circulação 
das águas – superficiais e 
subterrâneas. Logo, todo o 
ecossistema (terrestre, aquático, 
etc) está intimamente ligado às 
características geológicas da 
região, das quais depende 
diretamente para o 
desenvolvimento da tipologia 
vegetacional, e por conseguinte, 
da fauna. Feições geotécnicas 
como erosão, assoreamento e 
carreamento de material para a 
rede de drenagem, quando 
existentes, podem comprometer a 
qualidade dos habitats através da 
perda da cobertura edáfica, 
geração de relevo desfavorável 
(voçorocas, taludes íngremes, 
p.ex.) e perda da qualidade 
hídrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A interação destes fatores com 
o meio socioeconômico está 
representada, sobretudo pelo 
uso e ocupação do espaço físico 
para o desenvolvimento de 
atividades de subsistência e 
econômica. Solos agrícolas e 
relevo dependem do contexto 
litológico (tipos de rocha, 
composição, etc), estando todo 
o conjunto relacionado à 
atividade local – agropecuária – 
e sua produtividade em função 
de grau de mecanização 
(relevo), utilização de 
fertilizantes (aptidão agrícola 
dos solos). Por outro lado, 
assim como para o meio 
biológico, condições 
geotécnicas desfavoráveis 
podem implicar em queda de 
produtividade da atividade 
econômica pelos mesmos 
motivos já apresentados. 
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 Meio Físico Meio Socioeconômico 

A diversidade vegetal observada corresponde 
aos padrões regionais encontrados em 
literatura. Os remanescentes de vegetação 
campestre e florestal são característicos da 
região e se encontram em estágio avançado 
de regeneração. Ocorrem espécies de 
importância econômica e que se encontram 
ameaçadas de extinção: o xaxim-bugio 
(Dicksonia sellowiana), a imbuia (Ocotea 
porosa), a canela-fedida (Ocotea bicolor) e 
o pinheiro-do-Paraná (Araucaria 
angustifolia).  
 
 

A distribuição dos tipos 
vegetacionais está intimamente 
relacionada às características do 
relevo, pedológicas e à localização 
dos corpos hídricos. Exemplos: o 
refúgio rupestre ocorre sobre 
afloramento rochoso, o campo 
úmido ocorre próximo aos corpos 
hídricos e nascentes, o campo seco 
ocorre nas encostas onde há 
drenagem rápida e a floresta 
ombrófila mista ocorre como capão 
circular em posição elevada do 
terreno ou encaixada na linha de 
falhamento do relevo. 

Os tipos de uso e ocupação do 
solo pelo homem são 
determinantes para a 
manutenção ou extinção da 
vegetação, bem como para o 
seu estado de conservação. 
Exemplos: a permanência dos 
campos está ligada a sua 
localização próxima aos corpos 
hídricos (área de preservação 
permanente) ou à 
impossibilidade de mecanização 
das terras (afloramentos 
rochosos). Outros usos como 
pecuária sobre os campos 
interferem no estado de 
conservação da vegetação. 
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Adicionadas as informações, previamente 
estabelecidas, na área de influência ADA – 
inventário de campo – e às diversas 
informações constantes na literatura acerca 
da composição faunística macrorregional, 
nota-se a grande relevância da composição 
faunística relictual.  As informações obtidas 
refletem a ligação entre qualidade atual dos 
ambientes e a fauna que ali reside. Ou seja, 
podemos citar tanto elementos de grande 
plasticidade ecológica ocupantes da região 
(Aramides saracura, Cerdocyon thous, 
Hypsiboas albopunctatus, Salvator 
merianae, Geophagus brasiliensis, entre 
outros), como também podemos mencionar 
exemplos icônicos, a lontra (Lontra 
longicaudis) e o lobo-guará (Chrysocyon 
brachyurus) considerados ameaçados de 
extinção regionalmente. Elementos 
dependentes de hábitat preservados e 
principalmente as que possuem algum nível 
de preocupação do ponto de vista de sua 
conservação, tornam-se importantes 
sinalizadores do atual nível de degradação 
florestal e uso de uma localidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fauna da área de influência está 
diretamente associada à inserção 
geográfica e relevo interligado sob 
o foco do clima. As interações 
destas variáveis formam a 
paisagem campestre chamada de 
Campos Gerais apresentando 
grandes afinidades com elementos 
típicos do cerrado. 

Um ponto importante entre a 
ligação popular e a fauna 
silvestre atual refere-se aos 
atropelamentos em estradas e 
acessos, como também a caça, 
situações que influenciam 
paulatinamente sobre vários 
elementos faunísticos da 
região.  
A permanência de espécies 
exóticas e/ou domésticas na 
região traz o contato próximo e 
preocupante com as silvestres, 
ocasionando desde ações 
agonísticas até o decesso de 
espécimes, principalmente, de 
pequenos mamíferos, répteis e 
aves. Outra situação 
importante é a possível 
transmissão e/ou trocas de 
zoonoses.  
O uso da pecuária extensiva 
sobre os campos prejudicam o 
estado de conservação atual da 
vegetação e consequentemente 
podem causar modificações 
pontuais na disponibilidade 
desse recurso para as espécies 
que depende dela. Situações de 
pisoteio, gerados pelo 
pastorear do gado, agem 
diretamente na compactação 
do solo que podem acarretar 
prejuízos, diretamente a 
elementos com hábitos 
fossoriais e indiretamente 
desencadeando os processos 
iniciais de erosão de uma dada 
localidade. 
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 Meio Físico Meio Biótico 

Os três municípios considerados na área de 
influência apresentaram crescimento 
populacional desde os anos 1970. Este 
crescimento esteve relacionado basicamente 
ao aumento da população urbana. Taxa de 
urbanização variando de um mínimo de 
60,3% em Palmeira e um máximo de 97,8% 
em Ponta Grossa. Mais recentemente houve 
redução do ritmo de crescimento 
demográfico.  
- As comunidades rurais identificadas nas 
proximidades do empreendimento 
referendam o processo de evasão rural na 
região. No levantamento de campo foram 
identificadas diversas moradias vagas ou 
abandonadas. 
- Redução da fecundidade e envelhecimento 
da população. 
- Algumas comunidades mais próximas 
utilizam a estrada da Fazenda da Boiada 
para seu deslocamento diário e da produção.  

Assim como as atividades 
produtivas, relevo e clima são 
características que podem 
contribuir para a evasão 
demográfica na área rural, ao 
condicionar o tipo de produção e a 
estrutura de propriedade.  

A evasão rural contribui para 
reduzir aspectos como a caça 
de animais silvestres. Por outro 
lado, o aumento do uso 
silvoagropastoril da região 
prejudica o estado de 
conservação atual da 
vegetação.   



                                                                                                                            

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  436 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

A
ti

v
id

a
d
e
 E

c
o
n
ô
m

ic
a
 

- Ponta Grossa se configurou como polo 
regional – estímulo ao processo de 
industrialização.  
- As comunidades arroladas anteriormente 
são tipicamente rurais, com exceção da 
Colônia Witmarsun. Dedicam-se à atividade 
agropecuária, utilizando mão de obra 
basicamente familiar. Parte da produção é 
utilizada apenas para consumo próprio. As 
propriedades de porte muito pequeno 
normalmente dedicam a produção 
unicamente para autoconsumo, inexistindo 
comercialização. Mais recentemente, muitos 
pequenos produtores têm vendido suas 
terras ou abandonado a lavoura para se 
inserir em atividades assalariadas em 
propriedades vizinhas de maior porte. 
- Carência de oportunidades de emprego e 
geração de renda nas áreas rurais é um dos 
principais condicionantes do acentuado 
processo migratório em direção às cidades.  

Relevo, clima e solos são fatores 
que influenciam a definição das 
atividades produtivas 
desenvolvidas na região. 

Da mesma forma, o aumento do 
uso silvoagropastoril da área e 
região prejudica o estado de 
conservação atual da 
vegetação.   
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- As duas áreas em análise apresentam-se 
atualmente ocupadas basicamente por 
atividade agropecuária sob a forma de 
arrendamento. Há poucas moradias no local, 
não havendo demanda de reassentamento 
segundo o projeto do empreendimento.  
- Linha de transmissão intercepta área do 
empreendimento. 
- Tubulação de gasoduto bem próxima ao 
empreendimento.  

 A utilização do espaço rural e 
seu incremento gradativo para 
fins de atividades 
silvoagropastoris, na região, 
prejudica o estado de 
conservação atual da 
vegetação, além de sua 
substituição/supressão.   
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- O atendimento em saúde e educação das 
comunidades mais próximas é realizado na 
Colônia Quero-Quero ou na Colônia 
Witmarsun.  
- Ponta Grossa concentra a maior parte dos 
serviços mais estruturados e especializados 
em saúde e educação.  
- Via de acesso às comunidades do Cercado, 
Fazenda das Almas e Campo Largo ao lado 
do empreendimento não é pavimentada, 
tornando-se muito precária a partir da 
comunidade do Jacuí.  

O relevo em parte acidentado, as 
características geotécnicas e a 
incidência de chuvas contribuem 
para a deterioração das condições 
de tráfego das vias não 
pavimentadas existentes na região. 
 

É frequente a ocorrência de 
acidentes com animais 
peçonhentos, fato que aliado às 
precárias condições de serviços 
de saúde nas proximidades e da 
estrutura viária deficiente 
existente na região, prejudicam 
o atendimento à população, 
mesmo para o atendimento 
usual de casos de doença e 
outros acidentes. 
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Pelo mesmo caminho de acesso às fazendas 
pode-se chegar a redutos quilombolas, 
denominados Comunidades de Cercado, em 
Palmeira, e Palmital dos Pretos, no 
município de Campo Largo. A comunidade 
mais próxima é a do Cercado, que sofreu 
forte processo migratório e conta 
atualmente com população de dimensão 
muito reduzida, cerca de 35 moradores. O 
acesso a Palmital dos Pretos é de melhor 
qualidade por outro caminho alternativo, 
sofrendo muito pouca interferência do 
empreendimento. 

O relevo acidentado e a incidência 
de chuvas contribuem para a 
deterioração das condições de 
tráfego das vias não pavimentadas 
existentes na região e, por 
consequência, pode gerar 
isolamento das comunidades 
rurais.  

Com o processo migratório, 
parte das terras abandonadas 
transforma-se em áreas 
produtivas. o aumento do uso 
silvoagropastoril da região 
prejudica o estado de 
conservação atual da 
vegetação. 
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- A região mais próxima ao empreendimento 
foi caracterizada por ocupação diferenciada 
através da imigração de diversas etnias 
europeias, principalmente holandeses e 
russos e alemães, fato que pode ser 
observado na arquitetura local, nas práticas 
agropecuárias, na fisionomia de grande 
parte dos moradores e em alguns 
monumentos em sua homenagem em certas 
comunidades. 
- Igreja de São Sebastião, no Cercado. A 
comunidade realiza festa anual em devoção 
ao santo protetor. 
- Cemitério próximo ao Cercado.  
- Igreja de São Sebastião na Fazenda das 
Almas. 
- Igreja de Nossa Senhora das Pedras, onde 
são realizados alguns eventos durante o ano, 
como a Festa do Pinhão.  

O relevo acidentado e a incidência 
de chuvas contribuem para a 
deterioração das condições de 
tráfego das vias não pavimentadas 
existentes na região e por 
consequência gerando isolamento 
das comunidades rurais.  

É frequente a ocorrência de 
acidentes com animais 
peçonhentos, não havendo 
estrutura de serviços de saúde 
nas proximidades.  
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No trabalho de campo junto aos moradores 
mais próximos ao empreendimento foi 
possível constatar que uma das principais 
expectativas das comunidades do entorno 
com relação ao empreendimento refere-se à 
melhoria da qualidade das vias de acesso, 
principalmente às comunidades do Cercado, 
Fazenda das Almas e Jacuí. Além disso, 
houve questionamentos sobre a geração de 
emprego para os moradores, a implantação 
de medidas compensatórias, entre outros 
temas. Observou-se o pouco conhecimento 
dos moradores mais próximos com relação 
ao empreendimento, sua dimensão, 
questões tecnológicas, o processo de lavra, 
as alterações projetadas no uso e ocupação 
do solo.  

- - 
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Tabela 5.1b – Síntese da Análise Prospectiva da Qualidade Ambiental para Cada Fator Ambiental Considerado 

MEIO FATOR AMBIENTAL 
ANÁLISE PROSPECTIVA DO FATOR AMBIENTAL 

SEM A INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
ANÁLISE PROSPECTIVA DO FATOR AMBIENTAL 

COM A INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
F
ÍS

IC
O
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As condições climáticas atuais, em termos de 
qualidade, são boas, havendo geração de ruído 
ao longo da faixa marginal à BR-376 com fluxo 
intenso mas em área desabitada, e ao longo da 
estação municipal de acesso às localidades 
rurais (Jacuí, Santa Cruz, Cercado, etc) onde o 
tráfego é muito pequeno, gerando quantidades 
também pequenas de poeira e ruído, os quais 
são absorvidos pelo ecossistema local 
facilmente. 

O porte e as características do empreendimento 
não tem capacidade para afetar o clima da 
região.  
 
A instalação e operação do empreendimento, 
previsto inicialmente no Bloco Boiada (lavra e 
beneficiamento), aumentará o fluxo de veículos 
leves e pesados na intersecção com a BR-376 mas 
em quantidade insignificante relativamente ao 
tráfego diário desta rodovia. O acesso projetado 
para se atingir as instalações será em 
revestimento primário, com 1,5 km de extensão e 
em terreno praticamente plano; o tráfego de 
caminhões nesse acesso poderá gerar poeira. 
 
A estrada municipal que dá acesso ao Bloco Capão 
das Almas e às localidades de Jacuí/Santa Cruz ao 
norte e N.S. das Neves e Cercado ao sul, poderá 
ter o tráfego aumentado quando e se a lavra 
ocorrer neste Bloco. 
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O recurso hídrico, tanto superficial quanto 
subterrâneo, cujo uso é extremamente 
reduzido, será mantido já que o uso e ocupação 
do solo da ADA+AID estão consolidados e sem 
perspectiva de expansão devido à limitação 
física. Ou seja, toda a área passível de ser 
utilizada pela agropecuária e silvicultura, já o 
foi. 
 
Em não havendo o empreendimento, as águas 
superficiais, com boa qualidade atual segundo 
os parâmetros analisados, poderão receber 
sólidos via assoreamento de focos erosivos 
pontuais verificados nas ADAs; a lixiviação de 
fertilizantes e adubos químicos poderá 
comprometer a qualidade hídrica subterrânea, 
visto os materiais serem muito porosos e com 
elevada capacidade de infiltração. 
 

Os trabalhos de lavra são conduzidos a seco; já o 
processo de beneficiamento da areia demandará 
uso de água a ser captada no Rio Tibagi, a fio 
d´água, com previsão de 200 m³/dia, sendo o 
circuito fechado mas com necessidade de 
reposição de 20 m³/dia devido as perdas com 
evaporação e comercialização do produto úmido. 
 O abastecimento de água potável para os 
funcionários será suprido por um poço tubular a 
ser instalado no local. Poderá haver 
comprometimento da qualidade hídrica 
superficial e subterrânea, seja pelo carreamento 
de sólidos a partir das chuvas incidentes sobre a 
frente de lavra, e pela infiltração de efluente do 
beneficiamento a partir da lagoa de decantação, 
contendo argila e pequena quantidade de sal 
originado da reação da soda cáustica com ácido 
sulfúrico. Medidas serão previstas e adotadas para 
evitar tais impactos. 
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Geomorfologicamente a ADA é formada por 
colinas suaves e amplas, baixas declividades e 
com processos erosivos incipientes e 
localizados. Sem o empreendimento as 
alterações no relevo estarão associadas à 
atividade atual – agropecuária – que poderá 
acarretar a detonação, sobretudo de processos 
erosivos em linhas de drenagem, se o manejo da 
área não for adequado e correto. As duas 
feições espeleológicas identificadas no Bloco 
Capão das Almas estão localizadas em área de 
APP, portanto, já protegidas pela legislação. 

A descaracterização geomorfológica é o principal 
impacto em empreendimento mineiro com lavra a 
céu aberto. A instalação e operação, basicamente 
da lavra no Bloco Boiada, afetará o relevo da ADA 
já que implica em extração do arenito friável, 
embora medidas ambientais serão adotadas para 
mitigar o impacto na paisagem. A instalação do 
beneficiamento deverá provocar alteração 
mínima na geomorfologia, dada as características 
topográficas do local e o tipo de obra civil 
previsto. 
 
O patrimônio espeleológico no Bl. Capão das 
Almas não deverá ser afetado, consoante sua 
localização em APP, raio de proteção 
recomendado e, principalmente, o método de 
lavra que envolve apenas raspagem do material 
com trator e não utilização de explosivos. 
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O uso e ocupação do solo atual está 
representado integralmente por cultura de soja 
e forrageiras para pecuária. Os solos mapeados 
nas ADAs possuem baixa fertilidade natural e 
necessitam de adubação química, calagem 
intensa e também de agrotóxicos específicos. A 
não instalação do empreendimento implica na 
manutenção do uso atual, com as práticas 
adotadas rotineiramente. 

Nos locais da lavra e do beneficiamento haverá 
perda da cobertura edáfica, a qual será estocada 
e acondicionada para os futuros trabalhos de 
recuperação. A área assim recuperada 
provavelmente não servirá para fins agrícolas, 
mas poderá receber projetos de silvicultura e 
possivelmente pecuária. 
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O contexto geológico é simples, ocorrendo 
basicamente arenitos friáveis da Fm. Furnas e 
arenitos imaturos e argilosos do Gr. Itararé, com 
ocorrências menores de rochas pelíticas. Tal 
como está atualmente, os processos geológicos 
seguirão seu curso normal, sendo pouco ou nada 
afetado pela atividade ora em curso na área. 

Relativamente aos processos geológicos naturais a 
instalação e operação do empreendimento não 
tem capacidade de afetar ou comprometer os 
eventos naturais que regem tais processos que 
possuem escala global e cujas características 
estão ligadas ao tempo geológico. 
 
Há que se mencionar, porém, os aspectos mais 
imediatos, de enfoque geotécnica, os quais 
podem ser afetados pela operação da 
lavra+beneficiamento, sobretudo quanto aos 
processos de erosão/assoreamento, se cuidados 
usuais para este tipo de empreendimento não 
forem observados. 
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A diversidade florística da vegetação arbórea e 
campestre deverá se manter, visto que se 
encontra, na maior parte, em áreas de 
preservação permanente ou reserva legal e, 
deste modo, resguardadas em legislação. A 
invasão por Pinus sp. poderá tomar o lugar de 
parte dos campos, especialmente dos campos 
úmidos. 

Haverá retirada da vegetação campestre, tanto 
para a exploração da areia como para a abertura 
e melhoria dos acessos, por tanto, haverá 
exclusão de alguns dos fragmentos de vegetação. 
Poderá haver corte de vegetação arbórea para 
melhoria dos acessos. As duas situações implicam 
na possibilidade de extinção local de espécies de 
interesse para a conservação (Hippeastrum 
iguazuanum, Moritzia dusenii, Calibrachoa 
dusenii, Allagoptera campestres, Araucaria 
angustifolia, Ocotea porosa e Ocotea bicolor) 
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A composição faunística se manterá dentro dos 
padrões que regem toda a região atualmente, 
ou seja, a interação entre vegetação e fauna 
terá continuidade de seus processos naturais. 
Uma vez que dentro da ADA encontram-se 
elementos da fauna, em sua maioria, com 
grande plasticidade ecológica, outras por sua 
vez, em menor escala, com maiores exigências 
ambientais, a exemplo, representantes da 
ordem carnívora. A espécie exótica de porco-
doméstico (Sus scrofa) pode tomar o lugar de 
espécies silvestres e ocupar regiões de 
banhados, especialmente de localidades de 
campos úmidos. 
 
 
 
 
 
 

Muito possivelmente o empreendimento e sua 
construção-operação irão proporcionar influências 
pontuais tanto para interação ambiente-espécie, 
como também limitações impostas pela atividade 
na região para os processos de recolonização 
local, principalmente para os animais de menor 
porte (Galictis cuja, Guerlinguetus ingrami, 
Nectomys squamipes, Cuniculus paca, Dasyprocta 
azarae) e/ou com baixa mobilidade (Dasypus 
Myrmecophaga tridactyla, Sphiggurus villosus, 
Myocastor coypus entre outros).  
 
A instalação do empreendimento na região, 
através de seus projetos de educação ambiental, 
poderá trazer e difundir o conhecimento popular 
referente às espécies da fauna que ali ocorrem 
para população rural e/ou funcionários, atuando 
como ferramentas educacionais. 
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Manutenção do processo de êxodo rural, 
principalmente dos mais jovens, e maior 
concentração da população nas áreas urbanas. 
Há diversas pequenas comunidades rurais 
próximas ao empreendimento que também 
apresentam tendência de migração de jovens.  
 

A geração de emprego decorrente do 
empreendimento pode contribuir para a retenção 
de população rural da região mais próxima.  
A demanda por alguns serviços, como de saúde, 
por parte do empreendimento pode impactar 
algumas destas comunidades.  
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Predomínio de atividades tipicamente rurais no 
entorno ao empreendimento. A atividade 
turística existe, mas é muito incipiente e 
concentrada em alguns poucos eventos anuais. 
Alguns pequenos produtores rurais de outras 
localidades, como Jacuí, utilizam a estrada ao 
lado do empreendimento para deslocamento da 
produção.  

O empreendimento irá substituir basicamente o 
desenvolvimento de atividades rurais em grandes 
propriedades, atuando em sistema de 
arrendamento. 
 
O acesso ao empreendimento poderá, em certa 
medida, dificultar a movimentação de veículos e 
pessoas.  
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Área ocupada basicamente por atividade 
agropecuária em grandes propriedades em 
sistema de arrendamento.  
 
Há uma linha de transmissão que atravessa a 
área diretamente afetada. Há um gasoduto na 
área de influência direta, assim como projeto 
de instalação de um poliduto para transporte de 
álcool. 

O empreendimento irá substituir basicamente o 
desenvolvimento de atividades rurais em grandes 
propriedades, atuando em sistema de 
arrendamento. 
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 A região mais próxima ao empreendimento 

apresenta uma série de deficiências de 
infraestrutura, gerando demanda da população 
local em outras comunidades.  

A instalação e operação do empreendimento 
poderão gerar demandas sociais em comunidades 
da região, como saúde. 
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 Existência de pequena comunidade rural com 
presença de alguns remanescentes de 
quilombolas, em processo de evasão rural.  

A instalação e operação do empreendimento, ao 
propiciar a geração de emprego local, poderão 
contribuir para reduzir a evasão de população 
rural.  
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Presença de patrimônio histórico ou de 
interesse histórico e de festas tradicionais.  

Dificuldades na mobilidade poderão comprometer 
o acesso às festas e ao patrimônio histórico. A 
alteração da paisagem poderá concorrer com o 
interesse no uso destes patrimônios.  

P
e
rc

e
p
ç
ã
o
 d

a
s 

C
o
m

u
n
id

a
d
e
s 

M
a
is

 P
ró

x
im

a
s A escassez de oportunidades de trabalho na 

região tem levado a processos migratórios 
considerando a expectativa da população local 
em não obter emprego ou renda que garanta a 
sua sobrevivência.  

A instalação do empreendimento pode gerar 
expectativas entre os moradores quanto a sua 
absorção produtiva. 
 
Outras dúvidas também poderão surgir como os 
impactos sobre a qualidade das estradas, as 
alterações na sua qualidade de vida.  
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5.2. ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
5.2.1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação dos impactos socioambientais foi desenvolvida a partir dos resultados do 
diagnóstico realizado para as áreas de influência identificadas, tendo como norteadoras 
as intervenções que o projeto de implantação e operação do empreendimento prevê para 
estas áreas.  
 
Os impactos identificados a partir destes procedimentos foram avaliados segundo 
diferentes atributos (Tabela 5.2a), conforme segue: 
 
 

Tabela 5.2a – Descrição dos Impactos e Respectivas Medidas Ambientais 

Impacto:  

Medidas/Programas Previstos:  

CARACTERÍSTICA DO 

IMPACTO 
DESCRIÇÃO 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância(¹) Baixa Média Alta 
 (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente 

 
 

 Fase: refere-se à etapa em que o impacto ocorrerá – planejamento, implantação, 
operação ou desativação; 

 Natureza: negativo ou positivo; 

 Forma: direto ou indireto; 

 Ocorrência: temporário/cíclico ou permanente; 

 Magnitude: baixa, média ou alta; 

 Abrangência: baixa, média ou alta; 

 Temporalidade: refere-se ao período de ocorrência dos impactos – imediata, 
curto, médio ou longo prazo. 

 Reversibilidade: reversível ou irreversível; 

 
Para a classificação/valoração dos impactos foram definidos valores aos atributos 
magnitude, abrangência, temporalidade e reversibilidade, conforme a Tabela 5.2b. A 
multiplicação dos valores do conjunto de atributos fornece o Índice de Significância 
(Tabela 5.2c) de cada impacto identificado, resultando em três níveis de significância: 

Baixo (IS ≤ 16), Médio (IS entre 16 e 54) e Alto (IS entre 54 e 144). 
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Tabela 5.2b – Significado da gradação atribuída a cada atributo dos impactos para estimativa da 

sua significância. 

PARÂMETROS 
GRADAÇÃO 

1 2 3 4 

Magnitude 

Pequena 
magnitude do 
impacto 
ambiental em 
relação ao 
comprometimento 
dos recursos 
ambientais 

Média magnitude 
do impacto 
ambiental em 
relação ao 
comprometimento 
dos recursos 
ambientais 

Alta magnitude 
do impacto 
ambiental, 
afetando 
severamente os 
recursos 
ambientais 

 

Abrangência 

Impactos locais, 
no entorno do 
empreendimento 

Impactos de 
caráter municipal 

Impactos de 
caráter 
regional, 
afetando vários 
municípios 

Impactos de 
caráter 
estratégico ou 
nacional, 
afetando mais 
de um estado. 

Temporalidade Imediato Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

Reversibilidade 

Impacto 
reversível 
imediatamente 
após o retorno à 
situação anterior 
a sua ocorrência. 

Impacto 
reversível, porém 
demandando 
alguns anos para 
retorno à situação 
anterior a sua 
ocorrência.  

Impacto 
irreversível 

 

 
 

Tabela 5.2c – Classificação do Índice de Significância.  

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA INTERVALOS DE VALORES DO ÍNDICE DE SIGNIFICÂNCIA 

Baixo 16 ≤ IS 

Médio 16 < IS ≤ 54 

Alto 54 < IS ≤ 144 
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6. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
6.1 – FASE DE PLANEJAMENTO  
 
6.1.1 – MEIO FÍSICO 

 
6.1.1.1 – Geração de Conhecimento Técnico-Científico 

 
A geração de dados e informações sobre os vários fatores do meio físico, principalmente 
primários, constituem um grande acervo de conhecimento sobre a área e região, 
representando, sem dúvida, um impacto positivo. 
 
Os trabalhos geológico-prospectivos iniciais, que levaram à seleção das sete (7) poligonais 
pesquisadas e objeto deste EIA-RIMA, foram desenvolvidos em várias regiões do Estado, 
envolvendo mapeamentos, sondagens, ensaios físico-químicos os mais variados (34 

sondagens rotativas e mistas; 1.288 análises de minério, etc). Na sequência, os estudos e 
levantamentos realizados nas áreas selecionadas, visando definir seu potencial em conter 
depósitos econômicos de areia quartzosa para fins industriais, contou com a utilização de 
inúmeras técnicas de pesquisa e investigação e em quantidade considerável, como 
descrito no item 2.7 – SÍNTESE DOS TRABALHOS DE PESQUISA. 
 
Por fim, o diagnóstico ambiental apresentado neste documento relativamente ao meio 
físico, realmente representa a grande massa de conhecimento gerada, sobretudo para a 
área entre os dois blocos de poligonais – Boiada e Capão das Almas. Cartografia detalhada 
de temas como solos (29 classes individualizadas), geomorfologia, suscetibilidade à erosão 
e geologia são alguns dos produtos inéditos gerados, contando ainda com centenas de 
análises físico-químicas de solo, minério, rocha e águas. 
 

Tabela 6.1.1.1 – Caracterização do impacto: Geração de Conhecimento Técnico-Científico 

Impacto: Geração de Conhecimento Técnico-Científico 

Medidas/Programas previstos: - 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
6.1.2 – MEIO BIOLÓGICO 
 
6.1.2.1 – Geração de Conhecimento 

 
Os estudos de viabilidade observaram em campo 227 espécies vegetais, tendo sido gerado 
material para registro em coleções científicas. Deste modo, a continuação dos estudos 
deverá gerar conhecimento acerca da biodiversidade local. Com o Programa de 
Monitoramento de Flora serão obtidos dados de riqueza, abundância e dinâmica temporal 
das comunidades vegetais. 
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Tabela 6.1.2.1 – Caracterização do impacto: Geração de Conhecimento 

Impacto: Geração de Conhecimento 

Medidas/Programas previstos: Programa de Monitoramento de Flora 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
6.1.3 – MEIO SOCIOECONÔMICO 

 
6.1.3.1 – Geração de Empregos Diretos e Indiretos Temporários 
 
A etapa de planejamento e licenciamento de grandes empreendimentos envolve a 
contratação de volume expressivo de trabalhadores, principalmente mais qualificados e 
com grande concentração nos maiores centros urbanos. São empregos, de um modo geral, 

temporários, envolvendo profissionais na área de engenharia, administrativa, meio 
ambiente, socioeconomia, entre outros.  
 
Estima-se que tenham sido gerados 35 empregos apenas na etapa de licenciamento 
ambiental, sem considerar os empregos indiretos decorrentes, como de alimentação, 
alojamento, locação de veículos, aquisição de combustível, serviços de reprografia, entre 
outros. O investimento direto decorrente apenas desta etapa foi da ordem de                 
R$ 350.000,00. 
 
Apesar desta contratação não privilegiar nitidamente os moradores locais, os trabalhos 
realizados junto à área de instalação do empreendimento normalmente levam à geração 
de empregos em setores como alojamento e alimentação. É o caso também deste 
empreendimento, cujos trabalhos de campo levaram à maior demanda por determinados 
serviços no entorno do empreendimento, principalmente alimentação, contribuindo para 
a geração de emprego local.  
 

Tabela 6.1.3.1 – Caracterização do impacto: Geração de Empregos Diretos e Indiretos Temporários 

Impacto: Geração de Empregos Diretos e Indiretos Temporários 

Medidas/Programas previstos: Buscar priorizar a contratação de mão de obra local e regional 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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6.1.3.2 – Geração de Expectativas entre Moradores e Proprietários com Relação às 
Alterações nas suas Condições de Vida 
 
A área diretamente afetada envolve duas propriedades, afetando proprietários e 
funcionários. O longo tempo que tem transcorrido desde o início do processo de pesquisa 
levou a que surgissem dúvidas sobre a efetividade da implantação do empreendimento. 
Além disso, a realização dos trabalhos de campo sempre gera expectativas entre os 
moradores acerca dos impactos que porventura poderão afetá-los.  
 
Na interação com moradores e funcionários das propriedades diretamente afetadas houve 
questionamentos sobre a qualidade das estradas, a geração de emprego para os 
moradores, a implantação de medidas compensatórias, entre outros temas.  
 
Além disso, observou-se o pouco conhecimento dos moradores mais próximos com relação 
ao empreendimento, sua dimensão, questões tecnológicas, o processo de lavra, as 
alterações projetadas no uso e ocupação do solo. 
 

Essa situação leva a que se instaure um ambiente de apreensão com relação a possíveis 
alterações na qualidade de vida dos moradores locais e daqueles que utilizam a estrada 
que poderá ser afetada pelo empreendimento. 
 
Neste sentido, é mister a implantação de um Programa de Comunicação Social visando 
disseminar informações sobre o empreendimento, seus impactos e medidas adotadas 
tentando minimizá-los, compensá-los, mitigá-los ou mesmo potencializá-los em caso 
positivo. As comunidades mais afetadas e que deverão ser alvo prioritário deste programa 
deverão ser aquelas já referenciadas no diagnóstico, quais sejam, Comunidade Cercado, 
Jacuí, Fazenda das Almas e Colônia Quero-Quero, além dos moradores das duas 
propriedades que integram a ADA.  
 
Tabela 6.1.3.2 – Caracterização do impacto: Geração de Expectativas entre os Moradores e Proprietários da 

ADA E AID com Relação às Alterações nas suas Condições de Vida 

Impacto: Geração de Expectativas entre os Moradores e Proprietários da ADA E AID com Relação às 
Alterações nas suas Condições de Vida 

Medidas/Programas previstos: Plano de Comunicação Social 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  451 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

6.2 - FASES DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 
 

6.2.1- MEIO FÍSICO 
 
6.2.1.1 – Concentração de Partículas em Suspensão no Entorno das Atividades nas 
Fases de Implantação e Operação 
 
Os prováveis impactos causados pelo empreendimento em suas fases de implantação e 
operação não devem alterar o clima local por serem bastante pontuais, pelas 
características fisiográficas e de uso e ocupação da região, e ainda, pela baixíssima 
densidade populacional. Entretanto, a movimentação de terra e o tráfego de caminhões 
de carga em estradas não pavimentadas produzirá poeira, especialmente em dias mais 
secos, provocando concentração de partículas em suspensão no entorno das atividades. 
Além do ar impróprio para respiração, a visibilidade pode ser comprometida, aumentando 
riscos de acidentes tanto em estradas quanto nas atividades do empreendimento. 
 

Tabela 6.2.1.1a – Caracterização do impacto: Concentração de Partículas em Suspensão no Entorno das 
Atividades na Fase de Implantação 

Impacto: Concentração de Partículas em Suspensão no Entorno das Atividades na Fase de Implantação 

Medidas/Programas previstos: Umedecimento das estradas sem pavimentação. Recuperação vegetal das 
áreas com solo exposto que não mais serão utilizadas. Controle do volume de terra retirado e sem 
utilidade para o empreendimento. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
 

Tabela 6.2.1.1b – Caracterização do impacto: Concentração de Partículas em Suspensão no Entorno das 
Atividades na Fase de Operação 

Impacto: Concentração de Partículas em Suspensão no Entorno das Atividades na Fase de Operação 

Medidas/Programas previstos: Umedecimento das estradas sem pavimentação. Recuperação vegetal das 
áreas com solo exposto que não mais serão utilizadas. Controle do volume de terra retirado e sem 
utilidade para o empreendimento. Cortina vegetal em locais adequados e estratégicos. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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6.2.1.2 – Alteração na Qualidade e no Fluxo Hídrico Superficial 
 
A qualidade hídrica superficial poderá ser afetada, particularmente nas áreas de 
ocorrência de organossolos e gleissolos, onde o lençol freático está mais próximo à 
superfície. Haverá alteração nos solos propriamente ditos, o que provocará uma 
modificação na posição do lençol freático, requerendo, portanto, a adoção de medidas 
que controlem possíveis processos erosivos à jusante desses locais. O nível freático poderá 
sofrer rebaixamento se o piso final das cavas ficar topograficamente mais baixo que o 
nível de base próximo; este procedimento será evitado durante a lavra, pois além do 
impacto negativo mencionado, a água tenderia a fluir para dentro das cavas, com 
implicações operacionais e de custo amplamente negativas para o empreendimento. 
 
Outro fator que poderá alterar a qualidade hídrica superficial é o carreamento de 
material particulado pelas águas pluviais, a partir das áreas expostas (frentes de lavra, 
acessos e etc), até a rede drenagem. Isto poderá acarretar assoreamento dos cursos 
d´água, com rebatimento na ictiofauna, principalmente do Rio Tibagi. 
 

Tabela 6.2.1.2 – Caracterização do impacto: Alteração na Qualidade e no Fluxo Hídrico Superficial 

Impacto: Alteração na Qualidade e no Fluxo Hídrico Superficial 

Medidas/Programas previstos: Práticas de mobilização do solo em nível, visando a diminuição do 
carreamento de sedimentos pelas águas pluviais. Evitar o assoreamento pedológico à jusante. Programa de 
Monitoramento de Qualidade Hídrica Superficial e Subterrânea. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.1.3 – Alteração na Qualidade Hídrica Subterrânea 
 
A água subterrânea poderá ter sua qualidade comprometida, sobretudo na área do 
beneficiamento onde parte do processo se utilizada de produtos químicos para atrição, 
floculação e sedimentação, muito embora o circuito seja fechado e controlado.  
 
A adição da soda cáustica (NaOH) é feita na fase deslamagem-atrição, e o ácido sulfúrico 
(H2SO4) é introduzido no processo quando do tratamento do efluente contendo argila, o 
qual ainda passa pelo espessador e pelo filtro prensa, gerando uma pilha de subproduto 
(argila caulinítica+sal, sulfato de sódio?), com o efluente tratado sendo conduzido até 
uma lagoa de água limpa, que volta a alimentar o circuito. Portanto, é neste trecho do 

fluxograma que poderá ocorrer algum vazamento de efluente, infiltrando no solo e 
podendo atingir o lençol subterrâneo. Evidentemente, todos os cuidados técnicos 
construtivos serão tomados no sentido de evitar tal impacto. 
 
Outras possíveis fontes de contaminação da água subterrânea são os efluentes 
domésticos, representados pelo esgotamento doméstico (sanitários, cozinha, chuveiros, 
etc), e, os resíduos sólidos em geral. Os esgotos domésticos deverão ser coletados, 
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tratados e os efluentes líquidos, uma vez dentro dos padrões de lançamento exigíveis pela 
legislação, poderão ser conduzidos à rede de drenagem natural ou serem reaproveitados 
no processo industrial. Por sua vez, os resíduos sólidos deverão ser separados por 
categorias e dispostos, de maneira tecnicamente adequada, em área específica para 
armazenamento e posterior coleta ou destinados às centrais coletoras nos municípios 
próximos. 
 

Tabela 6.2.1.3 – Caracterização do impacto: Alteração na Qualidade Hídrica Subterrânea 

Impacto: Alteração na Qualidade Hídrica Subterrânea 

Medidas/Programas previstos: Impermeabilização com manta geotêxtil de tanques e lagoas; Implantação 
de poços de monitoramento; Coleta e tratamento de esgotos domésticos, Coleta e separação de resíduos 
sólidos para posterior disposição ou destinação. Programa de Monitoramento da Qualidade Hídrica 
Superficial e Subterrânea 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.1.4 – Suscetibilidade à Erosão e Desestabilização de Encosta 
 
Embora incidindo de forma muito localizada, na fase de Implantação, os efeitos negativos 
representados pela aceleração dos processos de remoção de solos e porção superficial do 
regolito possuem um grau de magnitude média (M – M), de caráter temporário / cíclico (H 
– T/C). 
 
A Amplitude ou Abrangência de seus efeitos é local (A – L), e o prazo, como 
reconhecimento do ponto inicial da manifestação dos seus efeitos, pode ser considerado 
como imediato (P – I). 
 
A adoção de técnicas e critérios adequados de engenharia permite tanto a prevenção 
quanto a minimização dos efeitos provocados. Porém, reveste-se de grau de 
reversibilidade considerada parcialmente reversível (G – P). 

 
Durante a fase de Operação, com o afloramento do arenito, há o decapeamento das áreas 
cobertas do solo. Inicialmente apenas uma parte da superfície será decapeada totalmente 
para a lavra, ou seja, as Cavas 1 e 2 do Bloco Boiada. O manto terroso (solo + regolito 
superficial) será removido gradualmente conforme o desenvolvimento da lavra. 
 
A remoção da cobertura vegetal, deixando o solo exposto, a implantação de locais de 
deposição de solo e rejeitos sem um tratamento adequado e o próprio retrabalhamento 
do material durante as operações de lavra, criam condições para a intensificação desses 
processos. Observam-se, então, as ravinas e as vossorocas nas encostas e o 
empobrecimento e perda de solo e o seu carreamento em direção às drenagens naturais. 
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Este impacto negativo e direto terá ação temporária (H – T), com efeitos a longo prazo (P 
– L), amplitude local (A – L), grande magnitude (M – G) e caráter reversível (G – R). De 
fato, todo movimento de terra produz superfícies suscetíveis à erosão e ao carreamento 
de partículas sólidas pelas águas pluviais, impactos que são diretos, de longa duração e 
reversíveis. A deposição do rejeito origina, pois, impactos tais como erosão, carreamento 
de sólidos e devastação. 
 
Para a abertura das estradas de acesso e das áreas utilizadas para construção do 
empreendimento será realizada a supressão dos horizontes superficiais e eventualmente 
subsuperficiais do solo, o que provocará a intensificação de processos erosivos.  
 

Tabela 6.2.1.4a – Caracterização do impacto: Suscetibilidade à Erosão e Desestabilização de Encosta na 
Fase de Implantação 

Impacto: Suscetibilidade à Erosão e Desestabilização de Encosta na Fase de Implantação 

Medidas/Programas previstos: Retirada do solo superficial no mesmo sentido onde serão construídas as 
bancadas. Retirada do material em nível. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
 

Tabela 6.2.1.4b – Caracterização do impacto: Suscetibilidade à Erosão e Desestabilização de Encosta na 
Fase de Operação 

Impacto: Suscetibilidade à Erosão e Desestabilização de Encosta na Fase de Operação 

Medidas/Programas previstos: Retirada do solo superficial no mesmo sentido onde serão construídas as 
bancadas. Retirada do material em nível. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
 

 
6.2.1.5 – Riscos Geotécnicos Associados à Lavra 
 
Na fase de implantação, durante os trabalhos preparativos à lavra 
(limpeza+decapeamento), na fase de operação principalmente (lavra e conformação das 
cavas) e também na fase de desativação, fenômenos geotécnicos como queda de talude 

de frente de bancada e processos de vossorocamento poderão ser instalados no sítio da 
lavra, se os trabalhos não forem conduzidos de forma adequada tecnicamente.  
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O caráter friável e erodível do arenito Furnas – minério – facilita a implantação desses 
processos sob a ação das águas pluviais, e como consequência direta, poderá haver o 
carreamento de material particulado em suspensão para a rede de drenagem, com 
comprometimento dos cursos d´água. 
 
Tal processo poderá ocorrer não só na frente de lavra, mas na mina com um todo e nos 
acessos à planta de beneficiamento. Este impacto poderá ser prevenido com medidas 
simples como revegetação rápida das áreas decapeadas, taludamento das faces das cavas 
em ângulo compatível com a estabilidade geotécnica e que facilite os trabalhos de 
reposição de solo agrícola e vegetalização nas mesmas. 
 

Tabela 6.2.1.5 – Caracterização do impacto: Riscos Geotécnicos Associados à Lavra 

Impacto: Riscos Geotécnicos Associados à Lavra 

Medidas/Programas previstos: Manter inclinação do talude com ângulo compatível com as características 
do minério. Recolocação do solo agrícola e vegetalização do talude. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.1.6 – Alteração na Qualidade do Solo 
 

Durante as fases de implantação e operação, com a retirada dos horizontes ou camadas 
superficiais e subsuperficiais do solo, e, posteriormente, a devolução destes para a 
recomposição da cobertura pedológica, haverá, inevitavelmente, alteração na sua 
qualidade. Isso ocorre porque, na reposição haverá mistura de horizontes e alterações de 
suas propriedades físicas, relacionadas às modificações da espessura e compactação 
decorrentes da retirada e transporte dos mesmos, quando não houver observância de 
medidas adequadas e eficazes para o devido estoque do material a ser utilizado na 

recomposição pedológica e vegetal da paisagem. 
 

Tabela 6.2.1.6 – Caracterização do impacto: Alteração na Qualidade do Solo 

Impacto: Alteração na Qualidade do Solo 

Medidas/Programas previstos: Treinamento e conscientização das equipes envolvidas. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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6.2.1.7 – Perdas de Solo 
 

As perdas do solo estarão ocorrendo tanto na fase de implantação quanto na operação, 
considerando que parte do mesmo deverá ser devidamente estocado para a sua posterior 
utilização na recomposição edáfica paisagística. 
 

Tabela 6.2.1.7 – Caracterização do impacto: Perdas de Solo 

Impacto: Perdas de Solo 

Medidas/Programas previstos: Acondicionamento do solo superficial removido. Recolocação do solo em 
etapas sucessivas nas áreas onde a extração do minério já estiver concluída. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Amplitude Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.1.8 – Descaracterização Paisagística e Visual 
 
Nas lavras a céu aberto este impacto negativo é dos mais visíveis, no qual a retirada da 
cobertura edáfica mais superficial e, principalmente, quando da extração do minério 
gerando cavas, ocasiona alterações no modelado da paisagem (inversão do relevo) e um 
desconforto visual significativo. 
 
Trata-se de impacto irreversível, já que não é possível retornar ao relevo original, mas 
medidas ambientais mitigadoras podem amenizar sensivelmente o impacto visual, com 
planos de revegetação que, no presente caso, serão implantados concomitantemente ao 
avanço da lavra. Isto é, nas porções da área já trabalhadas e mineradas, as medidas de 
recuperação ambiental serão executadas imediatamente.  
 

Tabela 6.2.1.8 – Caracterização do impacto: Descaracterização Paisagística e Visual 

Impacto: Descaracterização Paisagística e Visual 

Medidas/Programas previstos: Recolocação do solo superficial nas áreas lavradas para recomposição da 
flora e fauna. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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6.2.1.9 – Supressão da Cobertura Edáfica 
 
A supressão da cobertura edáfica deverá obedecer a critérios ambientais e florísticos 
conforme as especificações e recomendações da área biológica, considerando a posição 
topográfica e as áreas de cobertura edáfica adjacentes preservadas.  
 

Tabela 6.2.1.9 – Caracterização do impacto: Supressão da Cobertura Edáfica 

Impacto: Supressão da Cobertura Edáfica 

Medidas/Programas previstos: Limpeza do terreno (solo superficial) em nível. Diminuição da ação erosiva 
das águas pluviais. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.1.10 – Comprometimento do Patrimônio Espeleológico 
 
No extremo noroeste do Bloco Capão das Almas, já fora da área de lavra, foram 
identificadas, durante o levantamento bioespeleológico, duas feições denominadas 
Abismo e Gruta Passo da Natureza, desenvolvidas sobre uma linha de drenagem 
controlada tectonicamente por sistema rúptil N-S, que intercepta os arenitos da Formação 
Furnas. 
 
A prospecção e caracterização espeleológica e bioespeleológica executada no local 
apontam para alta significância do Abismo e da Gruta Passo da Natureza relativamente ao  
patrimônio conhecido na região, em face da dimensão e localização da área, bem como 

das características do patrimônio identificado.  
 
Embora não se considere aqui que os trabalhos de extração no local possam interferir ou 
comprometer tais cavidades, este possível impacto será contemplado, e futuramente a 
qualidade dessas estruturas será objeto de monitoramento. Como já mencionado ao longo 
deste trabalho, a lavra está planejada para ser desenvolvida no Bloco Boiada, 
inicialmente, assim como o beneficiamento, tem visto a logística extremamente 
favorável, nas proximidades da BR-376. 
 
De qualquer maneira, quando a lavra ocorrer nas cavas projetadas no Bloco Capão das 
Almas (Mapa I), cuidados técnicos serão tomados, como por exemplo, manter a cota do 
piso da cava sempre acima da cota da drenagem que aloja as cavidades. Ademais junte-se  
o fato da gruta e do abismo estarem localizadas em Área de Proteção Permanente-APP, os 
trabalhos de lavra não se utilizarem de explosivos no desmonte, e o raio de proteção que 
recomendamos seja de 100 metros (Figura 9.1a). 
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Tabela 6.2.10 – Caracterização do impacto: Comprometimento do Patrimônio Espeleológico 

Impacto: Comprometimento do Patrimônio Espeleológico 

Medidas/Programas previstos: Não lavrar em cota inferior ao nível de base local. Não utilização de 
explosivos no desmonte. Manter raio de proteção de pelo menos 100 m. Programa de Monitoramento do 
Patrimônio Espeleológico. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.2 - MEIO BIOLÓGICO 
 
6.2.2.1 – Perda e Degradação de Habitats 
 
A abertura das estradas de acesso e das áreas utilizadas para a instalação e operação do 
empreendimento será realizada em área ocupada por atividade de agropecuária. Devido 
às características da fauna local, representada em sua grande maioria por formas 
campícolas, a retirada da cobertura vegetal descaracterizou os habitats originais e gerou 
um impacto direto permanente. Espécies que dependem de ambientes aquáticos 
particulares, especialmente nas proximidades de áreas úmidas, podem também perder 

seus sítios reprodutivos ou de forrageio. A drenagem de corpos d’água existentes no local 
também representa perda de ambientes originais. 
 
Convém ressaltar que a implantação e operação do empreendimento poderão implicar em 
supressão de área desprezível de vegetação arbórea, e fora dos limites da ADA. Ainda, nos 
afloramentos rochosos onde se desenvolve os refúgios rupestres e nas adjacências, não 
haverá atividade de lavra visto o material aí ocorrente não se caracterizar como minério, 
devido seu grau de litificação ou endurecimento. 
 

Tabela 6.2.2.1 – Caracterização do impacto: Perda e Degradação de Habitats 

Impacto: Perda e Degradação de Habitats 

Medidas/Programas previstos: Manutenção de Áreas de Proteção Permanente junto às jazidas / Programa 
de Afugentamento, Resgate e Aproveitamento Científico da Fauna; Programa de Monitoramento da Fauna.  

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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6.2.2.2 – Alteração e Degradação dos Ambientes Aquáticos 
 
Durante a abertura de vias de acesso e áreas de construção do empreendimento deve 
ocorrer a deposição de resíduos sólidos e de combustíveis no local. A contaminação do 
ambiente, em especial dos corpos d’água, em virtude do carreamento acidental desses 
materiais, principalmente durante as enxurradas, poderá comprometer a qualidade de 
corpos d’água, assim como de espécies animais (especialmente anfíbios e peixes) que 
dependem destes ambientes para a sua sobrevivência. 

 
Tabela 6.2.2.2 – Caracterização do impacto: Alteração e Degradação dos Ambientes Aquáticos 

Impacto: Alteração e Degradação dos Ambientes Aquáticos 

Medidas/Programas previstos: Adoção de medidas preventivas para evitar a instalação de processos 
erosivos nas áreas do empreendimento, evitando o carreamento de sedimentos para os cursos de 
água/Manutenção e proteção dos cursos de água em áreas que não serão atingidas pelas obras do 
empreendimento, com capacidade de sustentar populações viáveis de organismos aquáticos; Programa de 
Monitoramento da Ictiofauna. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
 

 
6.2.2.3 – Atropelamento de Animais Silvestres 
 
O aumento no trânsito de veículos nas vias locais durante a instalação e a operação do 
empreendimento pode levar ao afugentamento das espécies residentes e poderá elevar o 
índice de atropelamentos de animais transitando nestas áreas. Com o revolvimento do 
solo durante as obras para implantação da lavra e beneficiamento, espécies fossoriais 
podem ser afugentadas, deslocando-se com mais assiduidade sobre o solo, favorecendo 
atropelamentos nas vias locais. 
 

Tabela 6.2.2.3 – Caracterização do impacto: Atropelamento de Animais Silvestres 

Impacto: Atropelamento de Animais Silvestres 

Medidas/Programas previstos: Implantação de sinalização e elementos de redução de velocidade nas vias 
locais/Programa para conscientização da comunidade local sobre o Plano de Conservação; Programa de 
Afugentamento, Resgate e Aproveitamento Científico da Fauna; Programa de Monitoramento da Fauna. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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6.2.2.4 – Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos 
 
Durante a fase de preparação e instalação pode ocorrer o deslocamento de animais 
atingidos para outras áreas. Associado ao maior número de pessoas na área (trabalhadores 
da obra), pode-se elevar o número de encontros com espécies peçonhentas, aumentando 
a probabilidade de acidentes. Além disso, o acúmulo de entulho (restos de vegetação e 
sedimento) fornece abrigo a diversas espécies de animais, podendo levar à atração de 
alguns indivíduos, entre eles as serpentes peçonhentas. 
 

Tabela 6.2.2.4 – Caracterização do impacto: Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos 

Impacto: Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos 

Medidas/Programas previstos: Manutenção de Áreas de Proteção Permanente junto às jazidas; Depósito e 
descarte adequado dos entulhos gerados pela escavação do terreno/Programa de Afugentamento, Resgate 
e Aproveitamento Científico da Fauna. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.2.5 – Aumento da Caça Ilegal (Influxo de Populares e Trabalhadores) 

 
A caça e comércio da fauna estão entre as principais atividades humanas que reduzem 
acentuadamente as populações silvestres. Na região de estudo, algumas espécies são 
comumente alvos de atividades cinegéticas. O incremento nas atividades de caça e 
captura de animais silvestres é esperada com a mobilização de mão de obra e maior 
acessibilidade às áreas naturais da região. Situação paralela, mas que também retira 
animais dos ecossistemas, é o abate de animais “daninhos”, seja por predar criações, seja 
por serem animais “perigosos”, como as serpentes. 
 

Tabela 6.2.2.5 – Caracterização do impacto: Aumento da Caça Ilegal 

Impacto: Aumento da Caça Ilegal (influxo de populares e trabalhadores) 

Medidas/Programas previstos: Elaboração de material educativo sobre as espécies, principalmente as de 
maior porte e as que tradicionalmente são abatidas para fins alimentícios/Programa para conscientização 
da população sobre a importância da fauna, abordando aspectos negativos da caça ilegal. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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6.2.2.6 – Mortandade de Organismos Aquáticos 
 
A movimentação ocasionada pelo trabalho das máquinas durante a construção do 
empreendimento pode expor material passível de ser carreado pela chuva. A pouco 
provável alteração/eliminação da vegetação ciliar (?) provocada pelas atividades de 
abertura de acessos poderá provocar efeitos sobre a fauna aquática decorrente das 
modificações da qualidade da água e ambientes marginais. O derramamento acidental de 
óleos lubrificantes, combustíveis e produtos químicos pode acarretar na poluição e 
degradação dos cursos de água. Este impacto causará efeitos danosos para a fauna 
aquática, potencialmente provocando eventos de mortandade de peixes e 
macroinvertebrados aquáticos. A condução dos sedimentos para as regiões alagadas ou 
corpos de água pode modificar a qualidade da água, como o aumento de turbidez, e 
alterar as características fisiográficas dos rios e córregos. O assoreamento pode levar a 
danos à flora e à fauna bentônica e provavelmente aos ovos e às larvas de peixes. A 
deposição de resíduos sólidos em locais não apropriados pode propiciar a contaminação 
das águas subterrâneas por líquidos percolados gerados a partir da decomposição desses 
resíduos. A alta carga poluidora dos contaminantes tem o potencial de degradar cursos de 

água e suas comunidades aquáticas. 
 

Tabela 6.2.2.6 – Caracterização do impacto: Mortandade de Organismos Aquáticos 

Impacto: Mortandade de Organismos Aquáticos 

Medidas/Programas previstos: Não permitir estocagem de combustíveis e lubrificantes próximos a cursos 
de água; Adotar medidas de segurança durante o abastecimento dos veículos, tomando-se todas as 
precauções cabíveis para evitar acidentes que possam provocar o vazamento de combustíveis; Instalação 
de fossas sépticas adequadas na área do canteiro de obras, devendo essas, constar nas especificações 
técnicas da obra, assim como sistema para controle e manuseio de combustíveis, óleos e graxas; Possuir 
equipe treinada e equipamentos de sucção e contenção de óleo (barreiras) para utilização na limpeza de 
rios e córregos que eventualmente venham a ser atingidos em caso de acidentes/ Programa de orientação 
voltado à população envolvida e aos trabalhadores ligados ao empreendimento; Programa de 
Monitoramento da Ictiofauna. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.2.7 – Supressão da Vegetação 
 
A retirada da cobertura vegetal para acesso às reservas medidas muito provavelmente não 
ocorrerá devido à instalação e operação do empreendimento, pois o atual uso do solo 

local já se encarregou disso; mas caso venha a ocorrer em algum local, significa exclusão 
imediata de indivíduos vegetais acarretando em declínio populacional e redução da 
variabilidade genética. É especialmente impactante para as populações de espécies raras, 
endêmicas e ameaçadas de extinção presentes na ADA. A nível de comunidade, a 
supressão da vegetação significa perda/alterações de processos ecológicos, sentidos a 
médio/longo prazo. A nível de paisagem, a supressão da vegetação acarreta diminuição 
da conectividade entre os fragmentos, interferindo na movimentação das espécies 
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animais, muitas das quais são essenciais a disseminação de pólen e sementes, necessária 
a manutenção da vegetação nativa. 
 

Tabela 6.2.2.7 – Caracterização do impacto: Supressão da Vegetação 

Impacto: Supressão da Vegetação 

Medidas/Programas previstos: Menor interferência possível à vegetação adjacente àquelas que serão 
suprimidas, por intermédio de gestão ambiental e fiscalizações rigorosas; Programa de Monitoramento da 
Flora; Programa de Erradicação e Controle das Espécies Exóticas; Programa de Acompanhamento e Coleta 
de Sementes das Espécies Ameaçadas de Extinção; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 
Programa de Recomposição da Paisagem Natural; Programa de Aproveitamento Científico da Flora. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.2.8 – Contaminação Física 
 
Atividades de mineração promovem a liberação de partículas de baixo peso (poeira) que 
são transportadas por distâncias variáveis e depositadas sobre a vegetação nativa, 
podendo alterar as condições ótimas de desenvolvimento das plantas, através da 
diminuição de absorção de luz, por exemplo, e ocasionar morte de indivíduos. 
 

Tabela 6.2.2.8 – Caracterização do impacto: Contaminação Física 

Impacto: Contaminação Física 

Medidas/Programas previstos: Diminuição e controle da liberação de poeira proveniente das atividades de 
mineração; Programa de Monitoramento da Flora. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.3 - MEIO SOCIOECONÔMICO 
 
6.2.3.1 – Geração de Emprego e Renda Diretos e Indiretos Temporários 
 
A etapa de instalação de grandes empreendimentos envolve tradicionalmente a 

contratação de um maior volume de trabalhadores, associados principalmente à 
construção civil, mas também envolvendo pessoal administrativo, assim como aqueles 
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relacionados à implantação dos programas socioambientais decorrentes do processo de 
licenciamento ambiental.  
 
Segundo o empreendedor, o número de trabalhadores previsto durante a fase de obras 
para a implantação do empreendimento está a seguir detalhado. Serão dez trabalhadores 
para a terraplenagem geral, dezenove para a obra civil de fundação, bases e prédios, 20 
para a instalação mecânica e estrutural, sete para instalação elétrica, cinco para 
planejamento e controle, quatro para automação geral e cinco para licenciamento e 
autorizações. 
 
Tabela 6.2.3.1a – Contingente de trabalhadores previsto para a obra de implantação do empreendimento. 

Item Descrição 
Quanti-
dades 

Salário 
médio R$ 

Encargos 
R$ 

Total R$ / 
Mês 

Período 
trabalho 

mês 

Custo geral 
R$ 

1 
Obra de Terraplenagem 

Geral 
            

  Engenheiro civil responsável  1 
        

8.000,00  
          

6.800,00  
          

14.800,00  
1 

            
14.800,00  

  
Encarregado obra de 

Terraplenagem 
1 

        
4.100,00  

          
3.485,00  

            
7.585,00  

2 
            

15.170,00  

  Operador Motoniveladora 1 
        

2.300,00  
          

1.955,00  
            

4.255,00  
2 

               
8.510,00  

  
Motorista de Caminhão 

Basculante 
3 

        
2.200,00  

          
1.870,00  

          
12.210,00  

2 
            

24.420,00  

  
Operador Escavadeira de 

Esteira 
1 

        
2.300,00  

          
1.955,00  

            
4.255,00  

2 
               

8.510,00  

  Motorista de Caminhão Pipa 1 
        

2.100,00  
          

1.785,00  
            

3.885,00  
2 

               
7.770,00  

  Técnico de Laboratório 1 
        

2.200,00  
          

1.870,00  
            

4.070,00  
2 

               
8.140,00  

  
Operador de Rolo 

Compactador 
1 

        
1.800,00  

          
1.530,00  

            
3.330,00  

2 
               

6.660,00  

    10         
            

93.980,00  

2 
Obra Civil de Fundações, 

Bases e Prédios 
            

  
Operadores sondagem SPT 

área 
3 

        
1.800,00  

          
1.530,00  

            
9.990,00  

0,5 
               

4.995,00  

  Engenheiro civil responsável  1 
        

8.000,00  
          

6.800,00  
          

14.800,00  
3 

            
44.400,00  

  Encarregado obra civil geral 1 
        

5.000,00  
          

4.250,00  
            

9.250,00  
4 

            
37.000,00  

  Pedreiro Oficial 2 
        

3.500,00  
          

2.975,00  
          

12.950,00  
4 

            
51.800,00  

  Pedreiro meio Oficial 2 
        

2.100,00  
          

1.785,00  
            

7.770,00  
4 

            
31.080,00  

  Ajudante de Pedreiro 4 
        

1.000,00  
              

850,00  
            

7.400,00  
4 

            
29.600,00  

  Pintor  1 
        

1.300,00  
          

1.105,00  
            

2.405,00  
2 

               
4.810,00  

  
Motorista caminhão Concreto 

Usinado 
2 

        
2.200,00  

          
1.870,00  

            
8.140,00  

0,5 
               

4.070,00  

  
Operador perfuratriz/ 

estacas fundações 
3 

        
1.800,00  

          
1.530,00  

            
9.990,00  

0,5 
               

4.995,00  

    19         
          

212.750,00  

3 
Obra Instalação Mecânica e 

Estrutural  
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Engenheiro Mecânico 

Responsável 
1 

        
8.500,00  

          
7.225,00  

          
15.725,00  

3 
            

47.175,00  

  
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
1 

        
3.800,00  

          
3.230,00  

            
7.030,00  

5 
            

35.150,00  

  Encarregado Obra Mecânica 1 
        

4.500,00  
          

3.825,00  
            

8.325,00  
5 

            
41.625,00  

  Mecânico Montador Oficial  5 
        

2.600,00  
          

2.210,00  
          

24.050,00  
5 

          
120.250,00  

  
Mecânico Montador Meio 

Oficial  
3 

        
1.500,00  

          
1.275,00  

            
8.325,00  

5 
            

41.625,00  

  Soldador Oficial 3 
        

2.200,00  
          

1.870,00  
          

12.210,00  
5 

            
61.050,00  

  
Operador equipamento de 

Guindar 
1 

        
2.600,00  

          
2.210,00  

            
4.810,00  

5 
            

24.050,00  

  Ajudante de Mecânico 4 
        

1.000,00  
              

850,00  
            

7.400,00  
5 

            
37.000,00  

  
Operador de Guindaste 

(terceiro) 
1 

        
2.500,00  

          
2.125,00  

            
4.625,00  

2 
               

9.250,00  

    20         
          

417.175,00  

4 
Obra Instalação Elétrica 
(Média Tensão 13,8kV) 

            

  
Engenheiro Elétrico 

Responsável 
1 

        
8.500,00  

          
7.225,00  

          
15.725,00  

1 
            

15.725,00  

  
Encarregado de instalação 

elétrica MT 
1 

        
4.500,00  

          
3.825,00  

            
8.325,00  

1,5 
            

12.487,50  

  Eletricista MT oficial 2 
        

3.500,00  
          

2.975,00  
          

12.950,00  
1,5 

            
19.425,00  

  Ajudante  Eletricista MT 2 
        

1.500,00  
          

1.275,00  
            

5.550,00  
1,5 

               
8.325,00  

  
Operador equipamento de 

guindar 
1 

        
2.800,00  

          
2.380,00  

            
5.180,00  

1 
               

5.180,00  

    7         
            

61.142,50  

5 
Obra de Instalação Elétrica 

(Baixa Tensão 440V) 
            

  
Engenheiro Elétrico 

Responsável 
1 

        
8.500,00  

          
7.225,00  

          
15.725,00  

1 
            

15.725,00  

  
Encarregado de instalação 

elétrica BT 
1 

        
4.500,00  

          
3.825,00  

            
8.325,00  

2 
            

16.650,00  

  Eletricista BT oficial 3 
        

3.500,00  
          

2.975,00  
          

19.425,00  
2 

            
38.850,00  

  Ajudante  Eletricista BT 2 
        

1.500,00  
          

1.275,00  
            

5.550,00  
2 

            
11.100,00  

  
Operador equipamento de 

guindar 
1 

        
2.800,00  

          
2.380,00  

            
5.180,00  

0,5 
               

2.590,00  

    8         
            

84.915,00  

6 
Obra de Implantação da 

Automação Geral 
            

  
Engenheiro Automação 

Responsável 
1 

        
8.500,00  

          
7.225,00  

          
15.725,00  

1 
            

15.725,00  

  
Programador Sistema Malha 

Controle rede I/O 
1 

        
6.000,00  

          
5.100,00  

          
11.100,00  

2 
            

22.200,00  

  
Integrador Sistema 
Supervisório e PLC 

1 
        

6.000,00  
          

5.100,00  
          

11.100,00  
2 

            
22.200,00  

  Integrador Elétrica e PLC 1 
        

4.500,00  
          

3.825,00  
            

8.325,00  
2 

            
16.650,00  

    4         
            

76.775,00  

7 Engenharia de             
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Planejamento e Controle 
Jundu 

  Gerente de Projeto 1 
     

15.000,00  
        

12.750,00  
          

27.750,00  
8 

          
222.000,00  

  Engenharia de Processo 1 
     

12.000,00  
        

10.200,00  
          

22.200,00  
3 

            
66.600,00  

  Engenharia de Projeto 1 
     

12.000,00  
        

10.200,00  
          

22.200,00  
5 

          
111.000,00  

  
Engenharia Coordenação de 

Campo 
1 

        
8.000,00  

          
6.800,00  

          
14.800,00  

6 
            

88.800,00  

  
Técnico de Segurança do 

Trabalho (terceiro) 
1 

        
4.000,00  

          
3.400,00  

            
7.400,00  

6 
            

44.400,00  

    5         
          

488.400,00  

8 
Licenciamento Ambiental e 

Autorizações 
            

  Gerente de EHS 1 
     

17.000,00  
        

14.450,00  
          

31.450,00  
1 

            
31.450,00  

  
Engenharia de Segurança do 

Trabalho 
1 

        
7.000,00  

          
5.950,00  

          
12.950,00  

2 
            

25.900,00  

  
Analista de Meio Ambiente 

(Jundu) 
1 

        
5.500,00  

          
4.675,00  

          
10.175,00  

3 
            

30.525,00  

  
Analista de Meio Ambiente 

Local 
1 

        
7.000,00  

          
5.950,00  

          
12.950,00  

5 
            

64.750,00  

  Advogado Local 1 
     

16.000,00  
        

13.600,00  
          

29.600,00  
5 

          
148.000,00  

    5         
          

300.625,00  

FONTE: MINERAÇÃO JUNDU, 2013. 
 

Considerando os trabalhadores diretamente ligados à construção civil, a massa salarial 
resultante está estimada em R$ 470.250,00. A magnitude destas novas contratações para 
a economia local pode ser constatada pela comparação com a massa salarial gerada em 
Palmeira na construção civil a partir de empregos formais (com carteira de trabalho 
assinada pelo empregador) no mesmo mês de agosto/2013 (conforme o CAGED – Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério de Trabalho e Emprego), de apenas 
R$ 5.805,00. Ou seja, se todos os trabalhadores diretos fossem contratados neste 
município representaria um crescimento da massa salarial de 8.000%.   
 
Visando potencializar este impacto, de caráter positivo, deve-se buscar priorizar a 
contratação de mão de obra local, principalmente das comunidades localizadas no 
entorno mais próximo. Conforme observado em campo, um dos principais problemas da 
região é a falta de oportunidades de emprego, levando à intensificação de processos 

migratórios. 
 
A estimativa do empreendedor é no sentido de que os 78 empregos diretos gerados na 
fase de implantação do empreendimento resultarão em novos 32 postos de trabalho 
indiretos. Além destes, há também os novos empregos decorrentes do efeito renda, vale 
dizer, aquele resultante do gasto dos salários dos trabalhadores, que poderão estar 
concentrados na região do empreendimento caso haja uma política intencional de 
priorização de contratação de trabalhadores e fornecedores locais, principalmente nas 
sedes urbanas de Palmeira e Ponta Grossa.   
 
Para isso, propõe-se que a intermediação de mão de obra seja realizada através de 
parceria com a Agência do Trabalhador, disponível nos três municípios considerados. 
Deverá, ainda, desenvolver trabalho de comunicação social nas comunidades do entorno, 
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divulgando as oportunidades de emprego geradas pela instalação do empreendimento, 
disponíveis através da Agência do Trabalhador. 
 
Além dos empregos diretos, novas oportunidades surgirão para elevação da demanda, 
principalmente para a prestação de serviços de atendimento às demandas dos 
trabalhadores do empreendimento, contribuindo para a geração de empregos indiretos. 
Neste sentido, além da mão de obra local, será importante definir políticas de priorização 
da contratação de fornecedores locais, como de serviços de alimentação e fornecimento 
de alguns insumos básicos para a construção civil, como areia, disponíveis na região.  
 
Tabela 6.2.3.1b – Caracterização do impacto: Geração de Emprego e Renda Diretos e Indiretos Temporários 

Impacto: Geração de Emprego e Renda Diretos e Indiretos Temporários 

Medidas/Programas previstos: Priorizar a contratação e treinamento de mão de obra local/regional 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
 

 

6.2.3.2 – Aumento da Arrecadação e Renda Municipal e Dinamização das Economias 

Locais 
 
Assim como a instalação do empreendimento poderá gerar novas oportunidades de 
trabalho, também ocorrerá aumento da arrecadação em função do recolhimento do ISSQN 
no local da obra. Apesar de o empreendimento não representar elevação muito 
significativa, para os estabelecimentos comerciais localizados no entorno poderá gerar 
sensível elevação no consumo dos produtos gerados, contribuindo para a dinamização da 
economia local.  
 
Além disto, há que considerar que na fase de instalação, o empreendimento estará 
basicamente situado em Palmeira, município de menor porte econômico e demográfico 
entre os três considerados na AII. Desta forma, a geração de ISSQN na fase de instalação 
poderá ser importante fonte adicional de recursos próprios para o município, cujas 
receitas estão fortemente atreladas aos repasses intergovernamentais, como o FPM. 
 
Neste sentido, a previsão de investimentos em obras civis é de R$ 4.240.000,00, segundo 
o Plano de Aproveitamento Econômico (MINERAÇÃO JUNDU, 2013). Para este total, a 
receita para o município em ISSQN, definido em 3% pela Prefeitura Municipal de Palmeira 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA, 2013) será de R$ 127.200,00.  
 
A operação do empreendimento irá contribuir para elevar a arrecadação municipal, 
através do recolhimento de impostos, assim como a disponibilidade de renda em função 
dos novos postos de trabalho gerados. Principalmente no caso do pagamento dos salários, 
o empreendimento estará contribuindo para elevar o efeito renda.  
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Tabela 6.2.3.2a – Caracterização do impacto: Aumento da Arrecadação e Dinamização das Economias 
Locais 

Impacto: Aumento da Arrecadação e Dinamização das Economias Locais 

Medidas/Programas previstos: Priorizar a contratação e treinamento da mão de obra local 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
 

 
Neste sentido, quanto maior o número de trabalhadores contratados oriundos da própria 
região em que se insere o empreendimento, maiores os efeitos positivos em termos de 
geração de efeito-renda. Vale dizer, será essencial que sejam priorizados os moradores 
locais para a contratação de trabalhadores na fase de operação.  
 
Para isso, propõe-se, assim como na fase de implantação, que a intermediação de mão de 
obra seja realizada através de parceria com a Agência do Trabalhador, disponível nos três 
municípios considerados. 
 
Ademais, nesta etapa serão geradas diversas modalidades de tributos associados à 
operação do empreendimento, com rebatimentos principalmente em nível estadual e 
federal. São estimados anualmente a geração de R$ 0,7 milhões de ICMS, R$ 0,4 milhões 
de INSS, R$ 0,1 milhões de CFEM, R$ 0,1 milhões de PIS, R$ 0,5 milhões de COFINS e R$ 
0,7 milhões de IRPJ/CSLL, totalizando R$ 2,5 milhões. Destes, parcela é direcionada aos 
municípios, basicamente através de repasses do ICMS, correspondendo a 25% de acordo 
com o seu índice de participação. No caso do CFEM, 65% são destinados aos municípios 
produtores.    

 
Tabela 6.2.3.2b – Caracterização do impacto: Aumento da Arrecadação e Renda Municipal 

Impacto: Aumento da Arrecadação e Renda Municipal 

Medidas/Programas previstos: Priorizar a contratação de mão de obra local 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
 
6.2.3.3 – Risco de Acidentes 
 
O empreendimento será instalado próximo à área em que atualmente já há uma estrada 
vicinal. É utilizada por moradores do entorno, como do Cercado e da Fazenda das Almas, 
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para o deslocamento de moradores de comunidades relativamente mais distantes, como 
do Jacuí e Barreiros, para acesso à Igreja de Nossa Senhora das Pedras, em que ocorrem 
alguns eventos mobilizando grande número de pessoas, e como acesso a diversas 
propriedades rurais. 
 
Nesse sentido, a instalação do empreendimento, ao gerar maior fluxo de veículos de 
diversos portes poderá suscitar a ocorrência de acidentes de trânsito envolvendo 
moradores, assim como trabalhadores da obra. 
 
Medidas visando reduzir a possibilidade destes acidentes estão associadas principalmente 
à educação ambiental para os trabalhadores e à instalação de placas de sinalização, no 
sentido de promover a redução da velocidade de locomoção dos veículos, assim como 
alertar os usuários tradicionais desta via em relação ao novo contexto em que estarão 
inseridos. Para tanto, a própria Empresa dispõe de uma Norma de Segurança-
Empreiteiros e Prestadores de Serviços, a NSC-004/Rev.06 de 30/09/2015, a qual deve 
ser observada por todas as empresas e trabalhadores terceirizados. 
 

Na mesma direção, a instalação das obras envolve o uso de grandes máquinas e o 
surgimento de diversas situações de risco, não só para os trabalhadores, mas também 
para os moradores. Posto assim, a instalação do empreendimento deverá ser 
acompanhada de medidas que busquem reduzir os acidentes de trabalho e a ocorrência de 
acidentes envolvendo moradores em função da proximidade das obras. Para isso, deverão 
ser implantados Programa de Saúde e Segurança do Trabalhado, Programa de Educação 
Ambiental para os Trabalhadores, inserido no Programa de Educação Ambiental, Programa 
de Comunicação Social direcionado aos moradores do entorno e Programa de Adequação 
das Vias de Acesso.  
 

Tabela 6.2.3.3a – Caracterização do impacto: Risco de Acidentes 

Impacto: Risco de Acidentes 

Medidas/Programas previstos: Programa de educação ambiental para os trabalhadores; Programa de 
Adequação das Vias de Acesso; Programa de Saúde e Segurança no Trabalho; Programa de Comunicação 
Social. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
 

A operação do empreendimento acarretará o aumento do tráfego de veículos, 
principalmente de caminhões, o que poderá elevar o risco de acidentes de trânsito, assim 
como o comprometimento da mobilidade de moradores. Há que observar que por aquela 
estrada há movimentação de veículos escolares e da produção local.  

 
Neste sentido, propõe-se que seja implantado um Programa de Adequação das Vias de 
Acesso, que deverá prever a manutenção e sinalização da estrada municipal junto ao 
empreendimento. Além disto, o Programa de Educação Ambiental deverá prever 
orientações com relação à educação no trânsito. 
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Tabela 6.2.3.3b – Caracterização do Impacto: Risco de Acidentes de Trânsito e Comprometimento da 
Mobilidade em Função do Aumento do Tráfego de Veículos Pesados na Estrada Vicinal 

Impacto: Risco de Acidentes de Trânsito e Comprometimento da Mobilidade em Função do Aumento do 
Tráfego de Veículos Pesados na Estrada Vicinal 

Medidas/Programas previstos: Programa de Educação Ambiental, com destaque para educação no 
trânsito; Programa de Adequação das Vias de Acesso. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
6.2.3.4 – Possibilidade de Aumento da Demanda Sobre os Serviços Públicos de Saúde 
 
A execução de obras, assim como as situações de risco que estas envolvem aos moradores 
do entorno, pode gerar aumento da demanda sobre os serviços de saúde mais próximos. 

Mesmo o aumento demográfico que alguns grandes empreendimentos envolve resulta em 
maior demanda por serviços públicos, principalmente de saúde.  
 
A infraestrutura pública mais próxima do empreendimento em termos de serviços básicos 
de atendimento à saúde está localizada na Colônia Quero-Quero. A unidade ali instalada 
atende principalmente casos simples.  
 
O atendimento de casos mais complexos, principalmente envolvendo fraturas e torções e 
ferimentos por objetos cortantes, como é comum acontecer em obras da construção civil, 
provavelmente será realizado em unidades de saúde de maior porte, destacadamente em 
Ponta Grossa, pela proximidade e facilidade de acesso. Ponta Grossa é referência em 
saúde pública para muitos pequenos municípios da região. Entretanto, a unidade da 
Colônia Quero-Quero é de porte muito pequeno e demanda monitoramento no sentido de 
evitar que o aumento de demanda esperado impacte os moradores locais em termos de 
deterioração da qualidade dos serviços prestados.  
 

Tabela 6.2.3.4 – Caracterização do impacto: Possibilidade de Aumento da Demanda Sobre os Serviços 
Públicos de Saúde 

Impacto: Possibilidade de Aumento da Demanda Sobre os Serviços de Saúde 

Medidas/Programas previstos: Programa de Educação Ambiental; Programa de Monitoramento da 
Qualidade de Vida da População Local; Programa de Saúde e Segurança no Trabalho, destacando-se a 
instalação de ambulatório no canteiro de obras. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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Neste sentido, propõe-se o monitoramento do impacto sobre as unidades de saúde de 
menor porte existentes nas proximidades, destacando-se aquela localizada na Colônia 
Quero-Quero, como parte do Programa de Monitoramento da Qualidade de Vida da 
População Local, além da instalação de um ambulatório para atender os trabalhadores da 
obra, no âmbito do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho.   
 
 
6.2.3.5 – Comprometimento Temporário da Mobilidade 
 
A instalação do empreendimento ocorrerá próxima a estrada vicinal já existente junto à 
Fazenda Boiada. Como já observado, há diversas comunidades que têm esta via como 
referência para acesso a outras comunidades, à BR 376, para deslocamento da produção, 
entre outros usos. A execução das obras poderá comprometer a trafegabilidade desta via, 
obstruindo-a temporariamente. É fundamental que seja preservada a mobilidade nesta 
estrada, considerando a sua importância estratégica para estas comunidades. Neste 
sentido, deverá ser previsto no Plano Ambiental da Construção estratégia que garanta as 
condições de acessibilidade para a população usuária, garantindo a manutenção da pista 

de rolamento e implantando sinalização que leve à redução de velocidade de circulação 
de veículos.  
 

Tabela 6.2.3.5 – Caracterização do impacto: Comprometimento Temporário da Mobilidade 

Impacto: Comprometimento Temporário da Mobilidade 

Medidas/Programas previstos: Plano Ambiental da Construção – garantir a acessibilidade para a população 
usuária da estrada vicinal. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 

 
 
6.2.3.6 – Geração de Emprego e Renda Permanentes 
 
Na etapa de operação do empreendimento, os empregos gerados assumem caráter 
permanente, apesar de ocorrer normalmente em menor número. São postos de trabalho 
associados tanto à atividade fim, como administrativos e de serviços de atendimento às 
demandas dos funcionários, como de alimentação.   
 
Segundo o empreendedor, para a fase de operação são previstos sete funcionários para 
operar a planta, o que corresponde a uma massa salarial anual gerada diretamente pelo 
empreendimento de R$ 233.870,00. Além destes, estima-se a geração de 13 postos de 
trabalho indiretos em decorrência da operação do empreendimento, resultando em uma 
massa salarial anual de R$ 338.000,00. 
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Tabela 6.2.3.6 – Caracterização do impacto: Geração de Emprego e Renda Permanentes 

Impacto: Geração de Emprego e Renda Permanentes 

Medidas/Programas previstos: Priorizar a contratação e treinamento de mão de obra local/regional 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
 

 
6.2.3.7 – Alteração da Qualidade de Vida da População Diretamente Afetada 
 
A operação do empreendimento poderá gerar diversas transformações no ambiente local, 
podendo resultar em alterações na qualidade de vida da população do entorno mais 
próximo. É o caso do aumento de ruído, da maior circulação de veículos, do pó gerado 
pela circulação de veículos em estrada não pavimentada, da presença com maior 
frequência de pessoas estranhas às comunidades. Essas novas situações precisarão ser 
monitoradas e previstas medidas visando a sua mitigação, minimização ou compensação. 
Para isso, propõe-se implantar Programa de Monitoramento das Condições de Vida da 

População Local e Plano de Comunicação Social.  
 
Para esses programas, especificamente com relação às alterações da qualidade de vida, 
deverão ser priorizadas as comunidades mais diretamente afetadas, destacando-se o 
Cercado e os moradores das propriedades rurais mais próximas, principalmente ao longo 
da estrada entre o empreendimento e o Cercado e entre o empreendimento e a Fazenda 
Capão das Almas.  
 

Tabela 6.2.3.7 – Caracterização do impacto: Alteração da Qualidade de Vida da População Diretamente 
Afetada 

Impacto: Alteração da Qualidade de Vida da População Diretamente Afetada 

Medidas/Programas previstos: Programa de Monitoramento das Condições de Vida da População Local; 
Plano de Comunicação Social 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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6.2.3.8 – Comprometimento do Potencial Turístico 
 
Apesar de pouco desenvolvida, a região apresenta elevado potencial turístico, tanto em 
função da presença da Igreja de Nossa Senhora das Pedras, que já tem realizado diversos 
eventos com elevado público presente, como em função do forte apelo ecoturístico e de 
turismo rural. A alteração da paisagem junto à estrada de acesso à região com maior 
potencial, além da área do próprio empreendimento, pode comprometer este tipo de uso. 
Além das festas locais, é frequente a passagem de “jipeiros” por esta estrada, já tendo 
integrado o trajeto de rally.  
 
Visando preservar características mais próximas às atualmente prevalecentes na região, 
propõe-se a instalação de paisagismo de forma a descaracterizar a presença de 
empreendimento industrial e de extração mineral no local, como uma cortina vegetal nas 
áreas que apresentarem maiores alterações da paisagem. 
 

Tabela 6.2.3.8 – Caracterização do impacto: Comprometimento do Potencial Turístico 

Impacto: Comprometimento do Potencial Turístico 

Medidas/Programas previstos: Plano de Manutenção do Potencial Turístico da Região, implantando 
medidas, como a Instalação de paisagismo, de forma a descaracterizar a presença do empreendimento. 

Características do Impacto Descrição 

Fase Planejamento Implantação Operação Desativação 

Natureza Positivo Negativo 

Forma Direto Indireto 

Ocorrência Temporário/Cíclico Permanente 

Magnitude Baixa Média Alta 

Abrangência Local Regional Estratégico 

Temporalidade Imediata Médio Prazo Longo Prazo 

Reversibilidade Reversível Irreversível 

Importância¹ Baixa Média Alta 

Obs.: (¹) Grau de contribuição para a alteração do meio ambiente. 
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1) CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO NO 
ENTORNO DAS ATIVIDADES NAS FASES DE IMPLANTAÇÃO E 
OPERAÇÃO                                                                             
Causas:  movimentação de terra e o tráfego de caminhões de 
carga em estradas não pavimentadas produzirá poeira, 
especialmente em dias mais secos.                                                                                                                                
Efeitos:  concentração de partículas em suspensão no ar; 
comprometimento da qualidade do ar (poeira e ruído).  

X X X X X X X X

Umedecimento das estradas sem
pavimentação (Pr). Recuperação
vegetal das áreas com solo
exposto que não mais serão
utilizadas (Cr). Controle do volume
de terra retirado e sem utilidade
para o empreendimento (Pr)
Cortina vegetal em locais
adequados e estratégicos. (Cr)

2) CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO NO 
ENTORNO DAS ATIVIDADES NAS FASES DE IMPLANTAÇÃO E 
OPERAÇÃO                                                                                 
Causas:  movimentação de terra e o tráfego de caminhões de 
carga em estradas não pavimentadas produzirá poeira, 
especialmente em dias mais secos.                                                                                                                                
Efeitos:  concentração de partículas em suspensão no ar; 
comprometimento da qualidade do ar (poeira e ruído).  

X X X X X X X X

Umedecimento das estradas sem
pavimentação (Pr). Recuperação
vegetal das áreas com solo
exposto que não mais serão
utilizadas (Cr). Controle do volume
de terra retirado e sem utilidade
para o empreendimento (Pr)
Cortina vegetal em locais
adequados e estratégicos. (Cr)

1) ALTERAÇÃO NA QUALIDADE E NO FLUXO HÍDRICO 
SUPERFICIAL                                                                             
Causas: a ocorrência de organossolos e gleissolos em locais 
onde o lençol freático está mais próximo à superfície pode 
acarretar alteração destes solos; o carreamento de material 
particulado pelas águas pluviais incidentes sobre áreas expostas 
até a rede de drenagem.                                                                                                                        
Efeitos: modificação na posição do lençol freático com alteração 
do fluxo superficial; alteração da qualidade hídrica, assoreamento 
de cursos d'água com comprometimento da ictiofauna.

X X X X X X X X X

Práticas de mobilização do solo em
nível, visando a diminuição do
carreamento de sedimentos pelas
águas pluviais (Pr). Evitar o
assoreamento pedológico à
jusante (Pr). Programa de
Monitoramento de Qualidade
Hídrica Superficial e Subterrânea
(Pr). Programa de Monitoramento
das Condições Geotécnicas (Pr). 

2) ALTERAÇÃO NA QUALIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA                                                                                                         
Causas: derramamento e possível infiltração no solo de efluentes 
líquidos do processo de beneficiamento e do esgotamento 
sanitário; geração de resíduos sólidos e sua disposição 
inadequada.                                                                              
Efeitos: comprometimento da qualidade da água subterrânea.

X X X X X X X X

Impermeabilização com manta
geotêxtil de tanques e lagoas (Pr)
Implantação de poços de
monitoramento (Pr); Coleta e
tratamento de esgotos domésticos
(Pr), Coleta e separação de
resíduos sólidos para posterior
disposição ou destinação (Pr)
Programa de Monitoramento da
Qualidade Hídrica Superficial e
Subterrânea (Pr).
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IA 1) RISCOS GEOTÉCNICOS ASSOCIADOS À LAVRA                                                                           
Causas: caráter friável e erodível dos materiais ocorrentes na 
área; limpeza e decapeamento das áreas de lavra e 
beneficiamento; execução da lavra e conformação das cavas.                                                                                                                                    
Efeitos:  quedas de talude, processo de vossorocamento, 
erosões e assoreamento de cursos d'água; comprometimento da 
qualidade hídrica. X X X X X X X X X X

Manter inclinação do talude com
ângulo compatível com as
características do minério (Pr)
Recolocação do solo agrícola e
vegetalização do talude (Pr)
Programa de Monitoramento das
Condições Geotécnicas (Pr). 

2) SUSCETIBILIDADE À EROSÃO E DESESTABILIZAÇÃO DE 
ENCOSTAS                                                                             
Causas:  Supressão dos horizontes superficiais e eventualmente 
subsuperficiais do solo, nas fases de implantação e operação  do 
empreendimento.                                                                                                                                    
Efeitos:  Intensificação dos processos erosivos.

X X X X X X X X

Retirada do solo superficial no mesmo
sentido onde serão construídas as
cavas (Pr).

Retirada do material em nível.

3) ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DO SOLO                                                                                           
Causas: Durante as fases de implantação e operação, com a 
retirada dos horizontes ou camadas superficiais e subsuperficiais 
do solo, e, posteriormente, a devolução destes para a 
recomposição da cobertura pedológica haverá alteração na sua 
qualidade.                                                                                                                                                                                             
Efeitos: Isso ocorre porque, na reposição haverá mistura de 
horizontes, e alterações de suas propriedades físicas, 
relacionadas  à modificações da espessura e compactação 
decorrentes da retirada e transporte dos mesmos.

X X X X X X X X X

Treinamento e conscientização das
equipes envolvidas (Pr).

4) PERDAS DE SOLO                                                                                                                                                                                     
Causas: Parte do solo deverá ser devidamente estocado para a 
sua posterior utilização na recomposição edáfica paisagística.                                                                                                
Efeitos: Perda quantitativa do solo.

X X X X X X X X X

Acondicionamento do solo superficial
removido (Cr).

Recolocação do solo em etapas
sucessivas nas áreas onde a extração
do minério já estiver concluída.

5) SUPRESSÃO DA COBERTURA EDÁFICA                                                                                                                                    
Causas: Retirada da camada superficial para a implantação e 
operação da atividade.                                                                                                                                             
Efeitos: Descaracterização paisagística.

X X X X X X X X X

Limpeza do terreno (solo superficial)
em nível (Pr). Retirada e estocagem
do solo em áreas específicas (Pr)

Diminuição da ação erosiva das águas
pluviais;

1) DESCARACTERIZAÇÃO PAISAGÍSTICA E VISUAL                                                                                                                                                                       
Causas: perda da cobertura edáfica                                                                                              
Efeitos: alterações no modelado da paisagem. 

X X X X X X X X X

Recolocação do solo superficial nas
áreas lavradas para recomposição da
flora e fauna (Cr). Programa De
Recomposição Da Paisagem Natural
(Cr); Programa De Recuperação De
Áreas Degradadas (Cr).

Recolocação do solo superficial nos
patamares para recomposição da flora
e fauna.

2) COMPROMETIMENTO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO                                                                                                                                                                      
Causas: rebaixamento do nível freático pelos trabalhos de lavra.                                                                                              
Efeitos: alteração nas características espeleológicas e 
bioespeleológicas das cavidades. X X X X X X X X X

Não lavrar em cota inferior ao nível de
base local (Pr). Manter raio de
proteção de pelo menos 100 m (Pr)
Programa de Monitoramento do
Patrimônio Espeleológico (Pr).

Não utilização de explosivos no
desmonte

1) PERDA E DEGRADAÇÃO DE HABITATS                                                                                                
Causas: remoção da vegetação nativa existente no local seguida 
da terraplenagem e uso do solo.                                                                                                                                                                                                                             
Efeitos: descaracterização e empobrecimento do ambiente 
natural, afetando como consequência  as espécies da fauna e 
flora local.        X X X X X X X X

Manutenção de Áreas de Proteção
Permanente junto ao empreendimento,
para que haja a incursão natural da
fauna afetada para esses locais, bem
como a soltura nestes ambientes dos
animais resgatados, garantindo assim
a sobrevivência e manutenção das
espécies existentes na área. (Pr)

2) ALTERAÇÃO E DEGRADAÇÃO DOS AMBIENTES 
AQUÁTICOS                                                                                              
Causas: além de ocasionar alterações nos hábitats aquáticos, 
assume sua maior magnitude nos casos de grandes fluxos de 
resíduos particulados durante enxurradas e em casos de 
acidentes onde haja derramamento de combustíveis, situações 
que podem comprometer  as espécies totalmente dependentes do 
meio aquático para alimentação e/ou reprodução .                                                                                                                                              
Efeitos: alguns locais da área do estudo transpõem pequenos 
cursos d’água que, em função do carreamento de particulados 
quando da terraplenagem ou mesmo eventos erosivos e 
contaminantes podem desenvolver impactos em níveis e 
intensidades diferenciadas.

X X X X X X X X

Adoção de medidas preventivas para
evitar a instalação de processos
erosivos nas áreas do
empreendimento, evitando o
carreamento de sedimentos para os
cursos de água e manutenção e
proteção dos cursos de água em áreas
que não serão atingidas pelas obras
do empreendimento, com capacidade
de sustentar populações viáveis de
organismos aquáticos. (Pr)

3) ATROPELAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES                                                           
Causas: o atropelamento de animais silvestres consiste em 
impacto corriqueiro em rodovias, estradas e demais vias de 
acesso, surtindo efeitos adversos às comunidades faunísticas 
locais.                                                                                                                                              
Efeitos: o aumento do tráfego na área do empreendimento 
certamente ocasionará maior taxa de atropelamento de animais 
silvestres, em especial nos locais adjacentes a remanescentes 
florestais e cursos de água. 

X X X X X X X X

Instalação de placas de advertência
sobre a ocorrência de animais
silvestres e redutores de velocidade
(lombadas) ao longo das vias locais,
especialmente próximo a áreas onde
as mesmas tangenciam fragmentos
florestais nativos e/ou transpõem
cursos d’água. (Pr)

4) AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES COM ANIMAIS 
PEÇONHENTOS                                                                     
Causas: com a construção do empreendimento, especialmente 
durante os processos de supressão da vegetação e 
movimentação do solo, causará o deslocamento dos animais 
atingidos para outras áreas.                                                                                                                                             
Efeitos: o maior contingente de pessoas no canteiro de obras 
(trabalhadores da obra), poderá acarretar um maior número de 
encontros de espécies venenosas, especialmente de serpentes, 
com a população local, aumentando a probabilidade de acidentes. 

X X X X X X X X

Manutenção de Áreas de Proteção
Permanente junto ao empreendimento,
para que haja a incursão natural da
fauna afetada para esses locais, bem
como a soltura nestes ambientes dos
animais resgatados, garantindo assim
a sobrevivência e manutenção das
espécies existentes na área. (Pr) 
Depósito e descarte dos entulhos
gerados pela escavação do terreno.
(Pr)

5) AUMENTO DA CAÇA ILEGAL (INFLUXO DE POPULARES E 
TRABALHADORES)                                                                                       
Causas: a caça e comércio da fauna estão entre as principais 
atividades humanas que reduzem acentuadamente as populações 
silvestres.                                                                                                                                         
Efeitos: a ação de caça e/ou o comércio, além do 
empobrecimento pontual das espécies silvestes, este ato retira do 
ecossistema animais-chave para a manutenção dos ambientes. 

X X X X X X X X

Elaboração de material educativo
sobre as espécies da fauna ocorrentes
na região, principalmente as de maior
porte e as que tradicionalmente são
abatidas para fins alimentícios. (Pr
Formação de uma equipe gestora de
ações de supervisão e educativa na
obra para coibir a caça ilegal dentro
das áreas do empreendimento. (Pr) 

6) MORTANDADE DE ORGANISMOS AQUÁTICOS                                                                                              
Causas: a movimentação de solo e formação de cavas poderá 
provocar modificações das condições hídricas e limnológicas da 
região.                                                                                                                                             
Efeitos: essa atividade na região poderá influênciar diretamente a 
composição e estrutura das comunidades aquáticas bem como de 
espécies intimamente relacionadas com corpos de água.

X X X X X X X X

Manutenção de Áreas Naturais junto
ao Empreendimento, principalmente
vegetação ribeirinha. (Pr) Programa
de Resgate, Translocação e
Aproveitamento Científico da Fauna
Afetada. (Pr)

7) SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO                                                                                                
Causas:  a supressão da vegetação para a construção de 
benfeitorias do empreendimento bem como a  remoção do solo (e 
dos organismos vegetais nele existentes) para a extração mineral 
são os principais elementos de impacto à flora.                                                                                                                                            
Efeitos: perda e/ou desestruturação de comunidades vegetais; 
impactos sobre populações de espécies raras, endêmicas e 
ameaçadas e perda de varabialidade genética por eliminação de 
indivíduos e diminuição da conectividade e consequentes trocas 
gênicas.

X X X X X X X X

Resgatar e realocar epífitas e
herbáceas raras, endêmicas ou
ameaçadas de extinção. (Pr). Coleta
de propágulos contidos na
serrapilheira e plântulas para
reintrodução ou uso na recuperação de
áreas degradadas (Pr); Coletas de
amostras de material vegetal, tanto
para cultivo e/ou propagação (in vivo ), 
como para coleções de herbários,
xilotecas, e museus em geral. (Pr)

8) CONTAMINAÇÃO FÍSICA                                                                                                                 
Causas:   liberação ao ambiente de partículas de baixo peso 
(poeira) pelas atividades de mineração.                                                                                                                                          
Efeitos: deposição das partículas sobre espécies vegetais e suas 
possíveis alterações nos processos bioquímicos destas.

X X X X X X X X

Diminuição e controle da liberação de
poeira proveniente das atividades de
mineração. (Pr)

9) GERAÇÃO DE CONHECIMENTO                                                                                                                 
Causas:   espécies vegetais observadas durante os estudos de 
viabilidade, tendo sido gerado material para registro em coleções 
científicas.                                                                                                                               
Efeitos: geração de conhecimento acerca da biodiversidade local.

X X X X X X X X X

1) GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DIRETOS E INDIRETOS 
TEMPORÁRIOS                                                                                          
Causas: contrução da infraestrutura para o funcionamento do 
empreendimento; preparação da lavra inicial e operação do 
empreendimento.                                                                                                                                               
Efeitos:  contratação de mão-de-obra qualificada e não 
qualificada, temporária e permanentemente, direta e 
indiretamente.

X X X X X X X X

Privilegiar a contratação de mão-de-
obra local, principalmente das
comunidades mais próximas ao
empreendimento, estendendo-se em
seguida às sedes dos municípios mais
próximos, Palmeira e Ponta Grossa;
implantação de Plano de Comunicação
Social nas comunidades do entorno
divulgando as oportunidade de
emprego geradas pela instalação do
empreendimento. 

2) GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PERMANENTES                                                                                           
Causas: operação do empreendimento; postos de trabalho 
associados tanto à atividade fim, como administrativos e de 
serviços                                                                                                                                      
Efeitos:  contratação de mão-de-obra qualificada e não 
qualificada, permanentemente, direta e indiretamente.

X X X X X X X X

Privilegiar a contratação de mão-de-
obra local, principalmente das
comunidades mais próximas ao
empreendimento, estendendo-se em
seguida às sedes dos municípios mais
próximos, Palmeira e Ponta Grossa;
implantação de Plano de Comunicação
Social nas comunidades do entorno
divulgando as oportunidade de
emprego geradas pela instalação do
empreendimento. 

3) RISCO DE ACIDENTES                                                                                                                     
Causas: maior fluxo de veículos nas vias de circulação vizinhas 
ao empreendimento durante a sua implantação e operação; uso 
de grandes máquinas e equipamentos de porte que podem levar a 
acidentes de trabalho, inclusive envolvendo moradores.                                                                                                                                                                                                                      
Efeitos: Danos físicos e materiais às populações vizinhas ao 
empreendimento; acidentes de trabalho.

X X X X X X X X

Implantação de obras viárias locais e
de sinalização que reduzam a
probabilidade de acidentes (Pr)
Implantação de Programa de Saúde e
Segurança no Trabalho, tanto na fase
de implantação quanto de Operação
(Pr).

Programa de Educação Ambiental
destacando-se a realização de oficinas
sobre educação no trânsito aos
moradores do entorno e motoristas do
empreendimento, tanto na fase de
instalação quanto de operação. 

4) POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA DEMANDA SOBRE OS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                                                                                                
Causas:  aumento demográfico em função da chegada de 
trabalhadores de outros municípios; ocorrência de acidentes de 
trabalho.                                                                                                                                        
Efeitos: deterioração da qualidade do atendimento em saúde aos 
moradores locais.

X X X X X X X X

Treinamentos sistemáticos através do
Programa de Saúde e Segurança no
Trabalho que contribuam para previnir
a ocorrência de acidentes de trabalho
(Pr); instalação de ambulatório junto
ao canteiro de obras (Cr); implantação
de um Programa de Monitoramento da
Qualidade de Vida da População Local
(Pr).

Implantar um programa de ginástica
laboral aos trabalhadores na fase de
obras e de operação. 

5) COMPROMETIMENTO TEMPORÁRIO DA MOBILIDADE                                                                                  
Causas:  interrupção do trânsito na estrada vicinal ao lado do 
empreendimento para a realização de obras; aumento do trânsito 
de caminhões pesados.                                                                                                  
Efeitos: interrupção temporária da passagem de veículos na 
estrada rural.

X X X X X X X X

Prever no Plano Ambiental da
Construção estratégia que garanta as
condições de acessibilidade para a
população usuária, garantindo a
manutenção da pista de rolamento e a
implantação de sinalização que leve à
redução da velocidade de circulação
de veículos (Pr); Prever ações de
educação no trânsito dentro do
Programa de Educação Ambiental (Pr). 

6) AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS 
ECONOMIAS LOCAIS                                                                
Causas: recolhimento de impostos, taxas e encargos decorrentes 
das atividades produtivas (diretas e indiretas) propiciadas pela 
implantação, operação e desativação do empreendimento; 
aquisição de bens e serviços nas economias locais; gasto dos 
salários dos trabalhadores nas economias locais.                                                                                                                                                                              
Efeitos: maior capacidade de investimentos dos municípios em 
programas sociais e de melhoria e manutenção da infraestrutura 
urbana e rural, principalmente em função da implantação dos 
programas socioambientais; diminuição da dependência do 
município dos repasses constitucionais do Governo Federal; 
incremento na cadeia de consumo de bens e serviços.   

X X X X X X X X

Inserido no Plano de Comunicação
Social, apresentar à comunidade
do entorno balanços periódicos de
recolhimento de impostos, taxas e
encargos; privilegiar a contratação
de mão de obra e fornecedores
locais.

7) AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E RENDA MUNICIPAL                                                          
Causas: recolhimento de impostos, taxas e encargos decorrentes 
das atividades produtivas (diretas e indiretas) propiciadas pela 
implantação, operação e desativação do empreendimento; 
aquisição de bens e serviços nas economias locais; gasto dos 
salários dos trabalhadores nas economias locais.                                                                                                                                                                              
Efeitos: maior capacidade de investimentos dos municípios em 
programas sociais e de melhoria e manutenção da infraestrutura 
urbana e rural, principalmente em função da implantação dos 
programas socioambientais; diminuição da dependência do 
município dos repasses constitucionais do Governo Federal; 
incremento na cadeia de consumo de bens e serviços.   

X X X X X X X X

Inserido no Plano de Comunicação
Social, apresentar à comunidade
do entorno balanços periódicos de
recolhimento de impostos, taxas e
encargos; privilegiar a contratação
de mão de obra e fornecedores
locais.

8) GERAÇÃO DE EXPECTATIVA ENTRE MORADORES E 
PROPRIETÁRIOS COM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES NAS 
SUAS CONDIÇÕES DE VIDA                                                                 
Causas: desconhecimento dos moradores e proprietários em 
relação às caractrísticas do empreendimento e seus impactos e 
programas associados previstos; transformações no ambiente 
local, como a geração de ruído, maior circulação de veículos, pó 
gerado pela maior circulação de veículos em estrada não 
pavimentada, presença de pessoas estranhas às comunidades.                                                                                                                                                                              
Efeitos: geração de expectativa com relação à deterioração das 
suas condições de vida, principalmente em termos de mobilidade, 
ruído e poeira.

X X X X X X X X

Implantação de Plano de
Comunicação Social (Cr)
Programa de Educação Ambiental
(Pr); implantação do Programa de
Monitoramento das Condições de
Vida da População Local (Pr). 

9) COMPROMETIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO                                                                
Causas: alteração da paisagem local.                                                                                                                                                                               
Efeitos: redução da frequência de turistas, comprometendo o 
desenvolvimento da atividade econômica e por consequência 
reduzindo a renda das comunidades que a desenvolvem.

X X X X X X X X

Instalação de pisagismo de forma
a descaracterizar a presença de
empreendimento industrial e de
extração mineral no local (Cr).
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Retirada do solo superficial no mesmo
sentido onde serão construídas as
cavas (Pr).

Retirada do material em nível.
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Medidas Mitigadoras           
Preventivas - Pr                    
Corretivas - Cr
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Medidas Potencializadoras

FASE TEMPORALIDADE REVERSIBILIDADE

1) SUSCETIBILIDADE À EROSÃO E DESESTABILIZAÇÃO DE 
ENCOSTAS                                                                             
Causas:  Supressão dos horizontes superficiais e eventualmente 
subsuperficiais do solo, nas fases de implantação e operação  do 
empreendimento.                                                                                                                                    
Efeitos:  Intensificação dos processos erosivos.

Medidas Compensatórias

FÍ
SI

C
O

FA
TO

R
ES

MEIO

B
IÓ

TI
C

O
SO

C
IO

EC
O

N
Ô

M
IC

O

Tabela 6a - Identificação e Descrição dos Impactos e Respectivas Medidas Ambientais 
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1) CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO NO 
ENTORNO DAS ATIVIDADES NAS FASES DE IMPLANTAÇÃO 
E OPERAÇÃO                                                                             
Causas:  movimentação de terra e o tráfego de caminhões de 
carga em estradas não pavimentadas produzirá poeira, 
especialmente em dias mais secos.                                                                                                                                
Efeitos:  concentração de partículas em suspensão no ar; 
comprometimento da qualidade do ar (poeira e ruído).  

X X X X 1 1 1 1 1 Baixa

Umedecimento das estradas sem
pavimentação (Pr). Recuperação
vegetal das áreas com solo
exposto que não mais serão
utilizadas (Cr). Controle do volume
de terra retirado e sem utilidade
para o empreendimento (Pr)
Cortina vegetal em locais
adequados e estratégicos. (Cr)

2) CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO NO 
ENTORNO DAS ATIVIDADES NAS FASES DE IMPLANTAÇÃO 
E OPERAÇÃO                                                                                 
Causas:  movimentação de terra e o tráfego de caminhões de 
carga em estradas não pavimentadas produzirá poeira, 
especialmente em dias mais secos.                                                                                                                                
Efeitos:  concentração de partículas em suspensão no ar; 
comprometimento da qualidade do ar (poeira e ruído).  

X X X X 1 1 4 1 4 Baixa

Umedecimento das estradas sem
pavimentação (Pr). Recuperação
vegetal das áreas com solo
exposto que não mais serão
utilizadas (Cr). Controle do volume
de terra retirado e sem utilidade
para o empreendimento (Pr)
Cortina vegetal em locais
adequados e estratégicos. (Cr)

1) ALTERAÇÃO NA QUALIDADE E NO FLUXO HÍDRICO 
SUPERFICIAL                                                                             
Causas: a ocorrência de organossolos e gleissolos em locais 
onde o lençol freático está mais próximo à superfície pode 
acarretar alteração destes solos; o carreamento de material 
particulado pelas águas pluviais incidentes sobre áreas expostas 
até a rede de drenagem.                                                                              
Efeitos: modificação na posição do lençol freático com alteração 
do fluxo superficial; alteração da qualidade hídrica, assoreamento 
de cursos d'água com comprometimento da ictiofauna.

X X X X X 3 1 1 1 3 Baixa

Práticas de mobilização do solo
em nível, visando a diminuição do
carreamento de sedimentos pelas
águas pluviais (Pr). Evitar o
assoreamento pedológico à
jusante (Pr). Programa de
Monitoramento de Qualidade
Hídrica Superficial e Subterrânea
(Pr). Programa de Monitoramento
das Condições Geotécnicas (Pr). 

2) ALTERAÇÃO NA QUALIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA                                                                                                         
Causas: derramamento e possível infiltração no solo de efluentes 
líquidos do processo de beneficiamento e do esgotamento 
sanitário; geração de resíduos sólidos e sua disposição 
inadequada.                                                                              
Efeitos: comprometimento da qualidade da água subterrânea.

X X X X 2 1 3 1 6 Baixa

Impermeabilização com manta
geotêxtil de tanques e lagoas (Pr)
Implantação de poços de
monitoramento (Pr); Coleta e
tratamento de esgotos domésticos
(Pr), Coleta e separação de
resíduos sólidos para posterior
disposição ou destinação (Pr)
Programa de Monitoramento da
Qualidade Hídrica Superficial e
Subterrânea (Pr).

1) RISCOS GEOTÉCNICOS ASSOCIADOS À LAVRA                                                                           
Causas: caráter friável e erodível dos materiais ocorrentes na 
área; limpeza e decapeamento das áreas de lavra e 
beneficiamento; execução da lavra e conformação das cavas.                                                                                                                                    
Efeitos:  quedas de talude, processo de vossorocamento, 
erosões e assoreamento de cursos d'água; comprometimento da 
qualidade hídrica. X X X X X X 1 1 4 1 4 Baixa

Manter inclinação do talude com
ângulo compatível com as
características do minério (Pr)
Recolocação do solo agrícola e
vegetalização do talude (Pr)
Programa de Monitoramento das
Condições Geotécnicas (Pr). 

2) SUSCETIBILIDADE À EROSÃO E DESESTABILIZAÇÃO DE 
ENCOSTAS                                                                             
Causas:  Supressão dos horizontes superficiais e eventualmente 
subsuperficiais do solo, nas fases de implantação e operação  do 
empreendimento.                                                                                                                                    
Efeitos:  Intensificação dos processos erosivos. X X X X 2 1 4 3 24 Média

Retirada do solo superficial no mesmo
sentido onde serão construídas as
cavas (Pr).

Retirada do material em nível.

3) ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DO SOLO                                                                                           
Causas: Durante as fases de implantação e operação, com a 
retirada dos horizontes ou camadas superficiais e subsuperficiais 
do solo, e, posteriormente, a devolução destes para a 
recomposição da cobertura pedológica haverá alteração na sua 
qualidade.                                                                                                                                                                                             

X X X X X 3 1 1 1 3 Baixa

Treinamento e conscientização das
equipes envolvidas (Pr).

4) PERDAS DE SOLO                                                                                                                                                                                     
Causas: Parte do solo deverá ser devidamente estocado para a 
sua posterior utilização na recomposição edáfica paisagística.                                                                                                
Efeitos: Perda quantitativa do solo.

X X X X X 3 1 4 3 36 Média
Acondicionamento do solo superficial
removido (Cr).

Recolocação do solo em etapas
sucessivas nas áreas onde a extração
do minério já estiver concluída.

5) SUPRESSÃO DA COBERTURA EDÁFICA                                                                                                                                    
Causas: Retirada da camada superficial para a implantação e 
operação da atividade.                                                                                                                                             
Efeitos: Descaracterização paisagística.

X X X X X 3 1 1 2 6 Baixa

Limpeza do terreno (solo superficial)
em nível (Pr). Retirada e estocagem
do solo em áreas específicas (Pr)

Diminuição da ação erosiva das águas
pluviais;

1) DESCARACTERIZAÇÃO PAISAGÍSTICA E VISUAL                                                                                                                                                                       
Causas: perda da cobertura edáfica                                                                                              
Efeitos: alterações no modelado da paisagem. 

X X X X X 3 1 4 2 24 Média

Recolocação do solo superficial nas
áreas lavradas para recomposição da
flora e fauna (Cr). Programa De
Recomposição Da Paisagem Natural
(Cr); Programa De Recuperação De
Áreas Degradadas (Cr).

Recolocação do solo superficial nos
patamares para recomposição da flora
e fauna.

2) COMPROMETIMENTO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO                                                                                                                                                                      
Causas: rebaixamento do nível freático pelos trabalhos de lavra.                                                                                              
Efeitos: alteração nas características espeleológicas e 
bioespeleológicas das cavidades. 

X X X X 3 1 4 1 12 Baixa

Não lavrar em cota inferior ao nível de
base local (Pr). Manter raio de
proteção de pelo menos 100 m (Pr)
Programa de Monitoramento do
Patrimônio Espeleológico (Pr).

Não utilização de explosivos no
desmonte

1) PERDA E DEGRADAÇÃO DE HABITATS                                                                                                
Causas: remoção da vegetação nativa existente no local seguida 
da terraplenagem e uso do solo.                                                                                                                                                                                                                             
Efeitos: descaracterização e empobrecimento do ambiente 
natural, afetando como consequência  as espécies da fauna e 
flora local.        X X X X 1 1 1 3 3 Baixa

Manutenção de Áreas de Proteção
Permanente junto ao empreendimento,
para que haja a incursão natural da
fauna afetada para esses locais, bem
como a soltura nestes ambientes dos
animais resgatados, garantindo assim
a sobrevivência e manutenção das
espécies existentes na área. (Pr)

2) ALTERAÇÃO E DEGRADAÇÃO DOS AMBIENTES 
AQUÁTICOS                                                                                              
Causas: além de ocasionar alterações nos hábitats aquáticos, 
assume sua maior magnitude nos casos de grandes fluxos de 
resíduos particulados durante enxurradas e em casos de 
acidentes onde haja derramamento de combustíveis, situações 
que podem comprometer  as espécies totalmente dependentes do 
meio aquático para alimentação e/ou reprodução .                                                                                                                                              
Efeitos: alguns locais da área do estudo transpõem pequenos 
cursos d’água que, em função do carreamento de particulados 
quando da terraplenagem ou mesmo eventos erosivos e 
contaminantes podem desenvolver impactos em níveis e 
intensidades diferenciadas.

X X X X 2 1 1 3 6 Baixa

Adoção de medidas preventivas para
evitar a instalação de processos
erosivos nas áreas do
empreendimento, evitando o
carreamento de sedimentos para os
cursos de água e manutenção e
proteção dos cursos de água em áreas
que não serão atingidas pelas obras
do empreendimento, com capacidade
de sustentar populações viáveis de
organismos aquáticos. (Pr)

3) ATROPELAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES                                                           
Causas: o atropelamento de animais silvestres consiste em 
impacto corriqueiro em rodovias, estradas e demais vias de 
acesso, surtindo efeitos adversos às comunidades faunísticas 
locais.                                                                                                                                              
Efeitos: o aumento do tráfego na área do empreendimento 
certamente ocasionará maior taxa de atropelamento de animais 
silvestres, em especial nos locais adjacentes a remanescentes 
florestais e cursos de água. 

X X X X 1 1 1 3 3 Baixa

Instalação de placas de advertência
sobre a ocorrência de animais
silvestres e redutores de velocidade
(lombadas) ao longo das vias locais,
especialmente próximo a áreas onde
as mesmas tangenciam fragmentos
florestais nativos e/ou transpõem
cursos d’água. (Pr)

4) AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTES COM ANIMAIS 
PEÇONHENTOS                                                                     
Causas: com a construção do empreendimento, especialmente 
durante os processos de supressão da vegetação e 
movimentação do solo, causará o deslocamento dos animais 
atingidos para outras áreas.                                                                                                                                             
Efeitos: o maior contingente de pessoas no canteiro de obras 
(trabalhadores da obra), poderá acarretar um maior número de 
encontros de espécies venenosas, especialmente de serpentes, 
com a população local, aumentando a probabilidade de acidentes. 

X X X X 1 1 1 1 1 Baixa

Manutenção de Áreas de Proteção
Permanente junto ao empreendimento,
para que haja a incursão natural da
fauna afetada para esses locais, bem
como a soltura nestes ambientes dos
animais resgatados, garantindo assim
a sobrevivência e manutenção das
espécies existentes na área. (Pr) 
Depósito e descarte dos entulhos
gerados pela escavação do terreno.
(Pr)

5) AUMENTO DA CAÇA ILEGAL (INFLUXO DE POPULARES E 
TRABALHADORES)                                                                                       
Causas: a caça e comércio da fauna estão entre as principais 
atividades humanas que reduzem acentuadamente as 
populações silvestres.                                                                                                                                         
Efeitos: a ação de caça e/ou o comércio, além do 
empobrecimento pontual das espécies silvestes, este ato retira do 
ecossistema animais-chave para a manutenção dos ambientes. 

X X X X 1 1 1 1 1 Baixa

Elaboração de material educativo
sobre as espécies da fauna ocorrentes
na região, principalmente as de maior
porte e as que tradicionalmente são
abatidas para fins alimentícios. (Pr
Formação de uma equipe gestora de
ações de supervisão e educativa na
obra para coibir a caça ilegal dentro
das áreas do empreendimento. (Pr) 

6) MORTANDADE DE ORGANISMOS AQUÁTICOS                                                                                              
Causas: a movimentação de solo e formação de cavas poderá 
provocar modificações das condições hídricas e limnológicas da 
região.                                                                                                                                             
Efeitos: essa atividade na região poderá influênciar diretamente a 
composição e estrutura das comunidades aquáticas bem como 
de espécies intimamente relacionadas com corpos de água.

X X X X 2 1 1 2 4 Baixa

Manutenção de Áreas Naturais junto
ao Empreendimento, principalmente
vegetação ribeirinha. (Pr) Programa
de Resgate, Translocação e
Aproveitamento Científico da Fauna
Afetada. (Pr)

7) SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO                                                                                                
Causas:  a supressão da vegetação para a construção de 
benfeitorias do empreendimento bem como a  remoção do solo (e 
dos organismos vegetais nele existentes) para a extração mineral 
são os principais elementos de impacto à flora.                                                                                                                                            
Efeitos: perda e/ou desestruturação de comunidades vegetais; 
impactos sobre populações de espécies raras, endêmicas e 
ameaçadas e perda de varabialidade genética por eliminação de 
indivíduos e diminuição da conectividade e consequentes trocas 
gênicas.

X X X X 3 3 1 3 27 Média

Resgatar e realocar epífitas e
herbáceas raras, endêmicas ou
ameaçadas de extinção. (Pr). Coleta
de propágulos contidos na
serrapilheira e plântulas para
reintrodução ou uso na recuperação
de áreas degradadas (Pr); Coletas de
amostras de material vegetal, tanto
para cultivo e/ou propagação (in vivo ), 
como para coleções de herbários,
xilotecas, e museus em geral. (Pr)

8) CONTAMINAÇÃO FÍSICA                                                                                                                 
Causas:   liberação ao ambiente de partículas de baixo peso 
(poeira) pelas atividades de mineração.                                                                                                                                          
Efeitos: deposição das partículas sobre espécies vegetais e suas 
possíveis alterações nos processos bioquímicos destas.

X X X X 2 3 1 1 6 Baixa

Diminuição e controle da liberação de
poeira proveniente das atividades de
mineração. (Pr)

9) GERAÇÃO DE CONHECIMENTO                                                                                                                 
Causas:   espécies vegetais observadas durante os estudos de 
viabilidade, tendo sido gerado material para registro em coleções 
científicas.                                                                                                                               
Efeitos: geração de conhecimento acerca da biodiversidade 
local.

X X X X X 2 3 1 3 18 Média

1) GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DIRETOS E INDIRETOS 
TEMPORÁRIOS                                                                                          
Causas: contrução da infraestrutura para o funcionamento do 
empreendimento; preparação da lavra inicial e operação do 
empreendimento.                                                                                                                                               
Efeitos:  contratação de mão-de-obra qualificada e não 
qualificada, temporária e permanentemente, direta e 
indiretamente.

X X X X 1 3 3 1 9 Baixa

Privilegiar a contratação de mão-de-
obra local, principalmente das
comunidades mais próximas ao
empreendimento, estendendo-se em
seguida às sedes dos municípios mais
próximos, Palmeira e Ponta Grossa;
implantação de Plano de
Comunicação Social nas comunidades
do entorno divulgando as oportunidade 
de emprego geradas pela instalação
do empreendimento. 

2) GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PERMANENTES                                                                                           
Causas: operação do empreendimento; postos de trabalho 
associados tanto à atividade fim, como administrativos e de 
serviços                                                                                                                                      
Efeitos:  contratação de mão-de-obra qualificada e não 
qualificada, permanentemente, direta e indiretamente.

X X X X 1 3 4 3 36 Média

Privilegiar a contratação de mão-de-
obra local, principalmente das
comunidades mais próximas ao
empreendimento, estendendo-se em
seguida às sedes dos municípios mais
próximos, Palmeira e Ponta Grossa;
implantação de Plano de
Comunicação Social nas comunidades
do entorno divulgando as oportunidade 
de emprego geradas pela instalação
do empreendimento. 

3) RISCO DE ACIDENTES                                                                                                                     
Causas: maior fluxo de veículos nas vias de circulação vizinhas 
ao empreendimento durante a sua implantação e operação; uso 
de grandes máquinas e equipamentos de porte que podem levar 
a acidentes de trabalho, inclusive envolvendo moradores.                                                                                                                                                                                                                      
Efeitos: Danos físicos e materiais às populações vizinhas ao 
empreendimento; acidentes de trabalho.

X X X X 2 3 3 1 18 Média

Implantação de obras viárias locais e
de sinalização que reduzam a
probabilidade de acidentes (Pr)
Implantação de Programa de Saúde e
Segurança no Trabalho, tanto na fase
de implantação quanto de Operação
(Pr).

Programa de Educação Ambiental
destacando-se a realização de oficinas
sobre educação no trânsito aos
moradores do entorno e motoristas do
empreendimento, tanto na fase de
instalação quanto de operação. 

4) POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA DEMANDA SOBRE OS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                                                                                                
Causas:  aumento demográfico em função da chegada de 
trabalhadores de outros municípios; ocorrência de acidentes de 
trabalho.                                                                                                                   
Efeitos: deterioração da qualidade do atendimento em saúde aos 
moradores locais. X X X X 3 3 3 1 27 Média

Treinamentos sistemáticos através do
Programa de Saúde e Segurança no
Trabalho que contribuam para previnir
a ocorrência de acidentes de trabalho
(Pr); instalação de ambulatório junto
ao canteiro de obras (Cr); implantação
de um Programa de Monitoramento da
Qualidade de Vida da População Local
(Pr).

Implantar um programa de ginástica
laboral aos trabalhadores na fase de
obras e de operação. 

5) COMPROMETIMENTO TEMPORÁRIO DA MOBILIDADE                                                                                  
Causas:  interrupção do trânsito na estrada vicinal ao lado do 
empreendimento para a realização de obras; aumento do trânsito 
de caminhões pesados.                                                                                                  
Efeitos: interrupção temporária da passagem de veículos na 
estrada rural.

X X X X 2 1 1 1 2 Baixa

Prever no Plano Ambiental da
Construção estratégia que garanta as
condições de acessibilidade para a
população usuária, garantindo a
manutenção da pista de rolamento e a
implantação de sinalização que leve à
redução da velocidade de circulação
de veículos (Pr); Prever ações de
educação no trânsito dentro do
Programa de Educação Ambiental
(Pr). 

6) AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS 
ECONOMIAS LOCAIS                                                                
Causas: recolhimento de impostos, taxas e encargos decorrentes 
das atividades produtivas (diretas e indiretas) propiciadas pela 
implantação, operação e desativação do empreendimento; 
aquisição de bens e serviços nas economias locais; gasto dos 
salários dos trabalhadores nas economias locais.                                                                                                                                                                              
Efeitos: maior capacidade de investimentos dos municípios em 
programas sociais e de melhoria e manutenção da infraestrutura 
urbana e rural, principalmente em função da implantação dos 
programas socioambientais; diminuição da dependência do 
município dos repasses constitucionais do Governo Federal; 
incremento na cadeia de consumo de bens e serviços.   

X X X X 2 3 3 1 18 Média

Inserido no Plano de Comunicação
Social, apresentar à comunidade
do entorno balanços periódicos de
recolhimento de impostos, taxas e
encargos; privilegiar a contratação
de mão de obra e fornecedores
locais.

7) AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E RENDA MUNICIPAL                                                          
Causas: recolhimento de impostos, taxas e encargos decorrentes 
das atividades produtivas (diretas e indiretas) propiciadas pela 
implantação, operação e desativação do empreendimento; 
aquisição de bens e serviços nas economias locais; gasto dos 
salários dos trabalhadores nas economias locais.                                                                                                                                                                              
Efeitos: maior capacidade de investimentos dos municípios em 
programas sociais e de melhoria e manutenção da infraestrutura 
urbana e rural, principalmente em função da implantação dos 
programas socioambientais; diminuição da dependência do 
município dos repasses constitucionais do Governo Federal; 
incremento na cadeia de consumo de bens e serviços.   

X X X X 2 3 4 3 72 Alta

Inserido no Plano de Comunicação
Social, apresentar à comunidade
do entorno balanços periódicos de
recolhimento de impostos, taxas e
encargos; privilegiar a contratação
de mão de obra e fornecedores
locais.

8) GERAÇÃO DE EXPECTATIVA ENTRE MORADORES E 
PROPRIETÁRIOS COM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES NAS 
SUAS CONDIÇÕES DE VIDA                                                                 
Causas: desconhecimento dos moradores e proprietários em 
relação às caractrísticas do empreendimento e seus impactos e 
programas associados previstos; transformações no ambiente 
local, como a geração de ruído, maior circulação de veículos, pó 
gerado pela maior circulação de veículos em estrada não 
pavimentada, presença de pessoas estranhas às comunidades.                                                                                                                                                                              
Efeitos: geração de expectativa com relação à deterioração das 
suas condições de vida, principalmente em termos de mobilidade, 
ruído e poeira.

X X X X 1 1 3 1 3 Baixa

Implantação de Plano de
Comunicação Social (Cr)
Programa de Educação Ambiental
(Pr); implantação do Programa de
Monitoramento das Condições de
Vida da População Local (Pr). 

9) COMPROMETIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO                                                                
Causas: alteração da paisagem local.                                                                                                                                                                               
Efeitos: redução da frequência de turistas, comprometendo o 
desenvolvimento da atividade econômica e por consequência 
reduzindo a renda das comunidades que a desenvolvem.

X X X X 2 1 4 1 8 Baixa

Instalação de pisagismo de forma
a descaracterizar a presença de
empreendimento industrial e de
extração mineral no local (Cr).
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1) SUSCETIBILIDADE À EROSÃO E DESESTABILIZAÇÃO DE 
ENCOSTAS                                                                             
Causas:  Supressão dos horizontes superficiais e eventualmente 
subsuperficiais do solo, nas fases de implantação e operação  do 
empreendimento.                                                                                                                                    
Efeitos:  Intensificação dos processos erosivos.
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7. QUALIDADE AMBIENTAL FUTURA 

 
Do ponto de vista atmosférico, a qualidade do ar na área em estudo é boa, considerando 
que não há fontes emissoras de poluentes nas proximidades, salvo a BR-376, cujo fluxo de 
automóveis e caminhões é intenso. Neste caso, entretanto, a amplidão do espaço com 
relevo plano típico de Segundo Planalto Paranaense favorece a dispersão de poluentes e 
fluxo do ar. Por outro lado, havendo boa distribuição de umidade durante o ano todo, os 
níveis de umidade relativa do ar não favorecem a permanência de partículas em 
suspensão, o que também contribui para a qualidade do ar. Quanto aos aspectos clima e 
ar na qualidade ambiental futura das áreas de influência do empreendimento, não são 
esperados impactos negativos significativos que afetem a população humana, animal ou 
vegetação. Tendo em vista o padrão de operação do empreendimento e as medidas 
mitigadoras previstas para a manutenção da qualidade do ar, a mesma não deverá ser 
comprometida durante as atividades da extração mineral. Além disso, a baixíssima 
densidade populacional, a ausência de instalações industriais ou fontes poluidoras 

próximas e a paisagem favorável à dispersão de partículas em suspensão, são fatores que 
contribuem para que não haja concentração de poluentes ou partículas em suspensão na 
área de influência direta do empreendimento.  
 
O método de lavra a ser adotado – cavas sucessivas - não se utiliza de água. Por sua vez o 
processo de beneficiamento da areia necessita de água que será captada no Rio Tibagi, a 
fio d´água, prevendo-se um volume de 200 m³/dia, com necessidade de reposição de 20 
m³/dia devido as perdas com evaporação e comercialização do produto úmido. O processo 
se desenvolve em circuito fechado, com reaproveitamento de 90% da água captada. A 
água potável para consumo humano e higienização/alimentação será captada em poço 
tubular a ser perfurado e instalado no local. A qualidade hídrica superficial e subterrânea 
poderá ser afetada nas fases de implantação e operação, através da incidência das chuvas 
sobre a frente de lavra e demais áreas decapeadas, carreando sólidos suspensos pelas 
águas pluviais até a rede de drenagem, e, pela infiltração de efluente a partir do circuito 
de beneficiamento, contendo argila e pequena quantidade de sal originado da reação da 
soda cáustica com ácido sulfúrico. Logicamente, medidas ambientais essencialmente 
preventivas estão previstas e serão adotadas para evitar tais impactos. 
 

A descaracterização paisagística-geomorfológica ou inversão do perfil do solo é o principal 
impacto negativo em empreendimentos mineiros com lavra a céu aberto, como neste 
caso. A instalação e operação, basicamente da lavra no Bloco Boiada e minimamente no 
Bloco Capão das Almas, afetará o relevo de parte da ADA já que implica em extração do 
arenito friável, embora medidas ambientais sejam adotadas para mitigar o impacto na 
paisagem. A instalação do beneficiamento deverá provocar alteração mínima na 
geomorfologia, dada às características topográficas do local e o tipo de obra civil 
previsto. O Abismo e a Gruta Passo na Natureza, cartografados na borda oeste do Bloco 
Capão das Almas não deverão ser afetados, tendo em vista sua localização em APP, raio 
de proteção de 100 metros recomendado e, principalmente, o tipo de extração que não 
utiliza explosivos para o desmonte, apenas arranque do material friável com auxílio de 
escavadeira hidráulica.  
 
Outro impacto negativo típico é a perda da cobertura edáfica (solo agrícola) quando da 
fase de preparação dos trabalhos de lavra e da instalação do beneficiamento. Entretanto, 
esta cobertura será estocada e acondicionada em pilhas para posterior aproveitamento no 
processo de recuperação das áreas mineradas. De qualquer maneira, a área assim 

recuperada possivelmente não se prestará para fins agrícolas, mas poderá receber 
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projetos de silvicultura e possivelmente pecuária. Estudos futuros poderão ser feitos no 
sentido de se aproveitar o piso final das cavas, topograficamente regularizado, para o 
desenvolvimento de algumas culturas. 
 
A instalação e operação do empreendimento não têm capacidade de afetar ou 
comprometer processos geológicos naturais, regidos por fenômenos em geral globais ou 
planetário e cujas características estão ligadas à escala do tempo geológico. Mas, de 
interesse mais imediato ao presente estudo, deve-se ter em conta as características 
geotécnicas dos materiais ocorrentes nas ADA e AID, os quais podem ser afetados pela 
operação da lavra+beneficiamento, sobretudo quanto aos processos de 
erosão/assoreamento, com implicação na qualidade ambiental do sistema, se cuidados 
técnicos na operação e medidas usuais para este tipo de empreendimento não forem 
observados e aplicados. 
 
Considerando a situação da área de influência sem o empreendimento é possível esperar a 
manutenção da diversidade florística, principalmente ao considerar a sua localização em 
áreas de preservação permanente ou reserva legal. Por outro lado, a invasão dos campos 

úmidos por Pinus sp é uma tendência já delineada. A instalação e a operação do 
empreendimento se dará quase que integralmente em área ocupada pela agropecuária, 
podendo haver retirada mínima de vegetação campestre e de vegetação arbórea e 
possível comprometimento de espécies de interesse para a conservação. 
 

Em termos faunísticos, a não realização do empreendimento significará a manutenção dos 
padrões que regem a região atualmente, dando continuidade aos processos naturais. Há 
perspectiva de que a espécie exótica de porco-doméstico tome o lugar de espécies 
silvestres e ocupe regiões de banhados. A instalação e operação do empreendimento 
poderão gerar influências pontuais nos processos de recolonização local, principalmente 
para os animais de pequeno porte.  A instalação do empreendimento na região, através 
de seus projetos de educação ambiental, poderá trazer e difundir o conhecimento popular 
referente às espécies da fauna que ali ocorrem para a população rural e/ou funcionários, 
atuando como ferramentas educacionais. 
 
Em termos socioeconômicos, a não instalação do empreendimento poderá significar a 
manutenção de processos migratórios já identificados, assim como não se preveem 
alterações no uso e ocupação do solo atuais. A realização de algumas festas locais 
também não deverá sofrer alteração, nem o volume de frequentadores. A presença do 
empreendimento resultará em alterações do uso e ocupação do solo, podendo influenciar 
o processo migratório, ao gerar novos perspectivas de emprego e renda no local. 

Entretanto, poderá comprometer a qualidade de vida da população local através de maior 
fluxo de veículos e maior demanda sobre serviços públicos de saúde. Poderá ocorrer 
também alteração negativa sobre a paisagem e sobre a mobilidade. 
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8. PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E DE 
CONTROLE 

 

8.1 - FASE DE IMPLANTAÇÃO 
 
8.1.1 – MEIO FÍSICO 
 

a) Ações Visando Reduzir Poeira e Partículas em Suspensão pelo Tráfego de 

Caminhões de Carga, Automóveis e Movimentação de Terra  

O impacto previsto de geração de poeiras e partículas em suspensão é negativo e terá 
alcance local, baixa intensidade e duração temporária já que cessa quando cessam as 
atividades causadoras. Deverá ser controlado com o umedecimento das estradas sem 
pavimentação e com a recuperação vegetal das áreas com solo exposto que não mais 
serão utilizadas. Também deverão ser controlados os volumes de terra retirados e sem 
utilidade para o empreendimento. Estes volumes de terra não poderão ficar expostos, 
devendo ser recolocados em áreas apropriadas para reincorporação ao ambiente natural 
com respectiva recuperação de vegetação em sua superfície.  
 

b) Implantação do Depósito de Solo Agrícola/Estéril 

O depósito de solo agrícola e estéril deverá ser conformado já no início da implantação do 
empreendimento, para receber os materiais oriundos da preparação do terreno quando da 
construção das instalações do beneficiamento e dos trabalhos preparativos à lavra. A 
localização prevista dos depósitos, em ambos os Blocos, encontra-se no Mapa I, sendo que 
eles poderão ter localizações diferentes ou migrarem à medida do avanço da lavra. 
 
É uma medida preventiva e também de controle na medida em que acondiciona o 
material e evita seu carreamento pelas águas pluviais, e também o preserva para ser 
utilizado futuramente na recuperação ambiental das áreas alteradas. 
 

c) Retirada e Estocagem do Solo em Áreas Específicas 

Na fase de implantação, eventualmente, em locais com ocorrência de solos mais 
profundos/evoluídos (entre 120 e 190 cm) e que seja adequado para o acondicionamento 
do solo, poderá ser realizada a estocagem do material pedológico. 
 
Trata-se de uma medida preventiva e auxiliar referente ao impacto “Supressão da 
Cobertura Edáfica”, pois possibilita o acondicionamento do solo localizadamente. Isto 
permite o aproveitamento de forma rápida do material para a recuperação de áreas 
próximas, não havendo necessidade de estocagem no depósito projetado, o qual receberá 
volumes maiores vindos das frentes de lavra. 
 
8.1.2 – MEIO BIOLÓGICO 

 
a) Menor Interferência Possível à Vegetação Adjacente Àquelas que Serão Suprimidas 

por Intermédio de Gestão Ambiental e Fiscalizações Rigorosas 
 
As áreas de vegetação nativa presentes na ADA que por ventura não sejam suprimidas, 
como os afloramentos rochosos, devem ser preservados de forma integral e tomados os 
cuidados necessário para diminuir possíveis interferências de maquinário e de entulhos 
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gerados pela escavação do terreno. Da mesma forma, deve-se respeitar as áreas de 
preservação permanente dos rios (AID), que entremeia a ADA, rigorosamente em toda a 
sua extensão, seja para fins de supressão, vias de acessos e/ou depósitos de entulhos 
oriundos da escavação. 
 
Esta é uma medida de caráter preventivo, que deverá ser implementada durante toda a 
fase de implantação, estendendo-se à etapa de operação. O resultado esperado é a 
diminuição dos efeitos negativos à vegetação que não será suprimida, sendo em termos 
financeiros e executivos de responsabilidade do empreendedor e a sua fiscalização a ser 
realizada pelos órgãos ambientais.  
 

b) Diminuição e Controle da Liberação de Poeira Proveniente das Atividades de 
Mineração 
 

Considerando que as áreas de preservação permanente encontram-se muito próximas das 
áreas de extração de areia, quando possível, deve-se optar por procedimentos que gerem 
menor quantidade de poeira. 

 
Esta é uma medida de caráter mitigatório, que deverá ser implementada durante toda a 
fase de implantação, estendendo-se a todo o funcionamento do empreendimento. O 
resultado esperado é a diminuição dos efeitos negativos decorrentes da liberação de 
poeira sobre a vegetação, sendo em termos financeiros e executivos de responsabilidade 
do empreendedor e a sua fiscalização a ser realizada pelos órgãos ambientais.  
 

c) Manutenção de Áreas de Proteção Permanente junto às Jazidas 
 

A abertura das jazidas requer a supressão do ambiente natural local, ocasionando diversos 
efeitos, como a perda e degradação do hábitat das espécies residentes nessas áreas.  
Visando a minimização deste impacto faz-se necessário a manutenção de Áreas de 
Proteção Permanente junto ao empreendimento, para que haja a incursão natural da 
fauna afetada para esses locais, bem como a soltura nestes ambientes dos animais 
resgatados, garantindo assim a sobrevivência e manutenção das espécies existentes na 
área. 
 

Esta é uma medida de caráter preventivo e minimizador, que deverá ser implementada 
durante o início da fase de implantação do empreendimento. O resultado esperado é a 
diminuição dos efeitos negativos decorrentes da supressão do hábitat sobre a fauna local, 
sendo em termos financeiros e executivos de responsabilidade do empreendedor e a sua 
fiscalização a ser realizada pelos órgãos ambientais.  
 

d) Implantação de Sinalização e Mecanismos de Redução de Velocidade nas Vias Locais 
 

Devido ao aumento no trânsito de veículos em virtude da implantação e operação do 
empreendimento na área, fazem-se necessário uma maior atenção e cuidado nas 
estradas, a fim de se evitar possíveis atropelamentos de indivíduos da fauna que por 
ventura sejam encontrados em atividade nestes locais. Esta medida consiste na instalação 
de placas de advertência sobre a ocorrência de animais silvestres e redutores de 
velocidade (lombadas) ao longo das vias locais, especialmente próximo a áreas onde as 
mesmas tangenciam fragmentos florestais nativos e/ou transpõem cursos d’água. 
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Esta é uma medida de caráter preventivo e minimizador, que deverá ser implementada 
durante o início da fase de implantação do empreendimento. O resultado esperado é a 
eliminação ou diminuição de acidentes e de atropelamentos de fauna nas áreas de 
influência do empreendimento, sendo em termos financeiros e executivos de 
responsabilidade do empreendedor e a sua fiscalização a ser realizada pelos órgãos 
ambientais.  
 

e) Depósito e Descarte Adequado dos Entulhos Gerados Pela Escavação do Terreno 
 

O acúmulo de entulho (restos de vegetação e sedimento) fornece abrigo a diversas 
espécies de animais, podendo ocasionar o aparecimento local de espécies peçonhentas, 
entre elas as serpentes venenosas, atraídas pela oferta de abrigo. Visando evitar a 
atração e estabelecimento de fauna sinantrópica junto a depósitos de entulho faz-se 
necessário o correto armazenamento e descarte destes materiais.  
 
Esta é uma medida de caráter preventivo e minimizador, que deverá ser implementada 
durante o início da fase de implantação do empreendimento. Espera-se evitar a atração e 

estabelecimento de fauna sinantrópica junto a depósitos de entulhos, sendo em termos 
financeiros e executivos de responsabilidade do empreendedor e a sua fiscalização a ser 
realizada pelos órgãos ambientais.  
 

f) Medidas Preventivas Para Evitar a Instalação de Processos Erosivos nas Áreas do 
Empreendimento 

 
Durante o processo de implantação do empreendimento haverá alterações no ambiente 
natural, ocasionando sua degradação ou mesmo perda. A retirada completa ou parcial da 
vegetação pode dar início aos processos erosivos no solo.  
 
Esta é uma medida de caráter preventivo e minimizador, que deverá ser implementada 
durante o início da fase de implantação do empreendimento. O resultado esperado é a 
diminuição dos efeitos negativos decorrentes da retirada da vegetação e exposição do 
solo, por consequência evitando o carreamento de sedimentos para os cursos d’água, 
sendo em termos financeiros e executivos de responsabilidade do empreendedor e a sua 
fiscalização a ser realizada pelos órgãos ambientais.  

 
g) Elaboração de Material Educativo Sobre as Espécies, Enfocando os Malefícios da 

Atividade Ilegal de Caça ou Extrativismo Vegetacional 
 

Durante as várias etapas do desenvolvimento do empreendimento é imprescindível a 
existência de um programa de educação ambiental, o qual deverá ter como público alvo 
trabalhadores envolvidos na obra, a população residente ou que exerça atividades nas 
áreas próximas ao empreendimento. 
 
Esta é uma medida de caráter preventivo e minimizador, que deverá ser implementada 
durante o início da fase de implantação do empreendimento. O resultado esperado é o 
estabelecimento de um procedimento para o repasse das informações relevantes sobre as 
espécies da região e esclarecimento da população residente ou que exerce atividades 
próximas ao empreendimento sobre sua importância no contexto local e regional, sendo 
em termos financeiros e executivos de responsabilidade do empreendedor e a sua 
fiscalização a ser realizada pelos órgãos ambientais.  
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8.1.3 – MEIO SOCIOECONÔMICO 
 
a) Ações de Educação Socioambiental 
 

A possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho e de trânsito em função da 
instalação do empreendimento pode levar a maior demanda por serviços públicos de 
saúde. Principalmente na fase de instalação, a probabilidade de acidentes é maior, como 
fator inerente à atividade da construção civil. 
 
Neste sentido, as ações preventivas na área de saúde pública, como a instalação de um 
ambulatório no canteiro de obras (previsto no Programa de Saúde e Segurança no 
Trabalho) e campanhas educativas para a prevenção de acidentes poderão ser 
importantes aliados na redução da demanda sobre o sistema público local. Em função de 
processos migratórios de trabalhadores, poderão ocorrer impactos também em termos de 
aumento de DST, devendo ser previstas ações entre os trabalhadores no sentido de 
prevenção. Ainda é importante lembrar a necessidade de realizar ações na prevenção de 
acidentes com animais peçonhentos entre os trabalhadores, muito comuns na região. 

 
 
8.2 - FASE DE OPERAÇÃO 
 
8.2.1 – MEIO FÍSICO 
 

a) Ações Visando Reduzir Poeira e Partículas em Suspensão pelo Tráfego de 

Caminhões de Carga, Automóveis e Movimentação de Terra 

Nesta fase a geração de poeira e partículas em suspensão será semelhante ao ocorrido na 
fase de implantação, podendo variar a intensidade ou amplitude do mesmo conforme a 
intensidade dos trabalhos, as condições de umidade relativa do ar e de ventos. As 
medidas de controle e/ou mitigação são as mesmas aplicadas na fase anterior, 
acrescentando-se a implantação de cortinas vegetais em locais adequados e estratégicos a 
serem definidos em posteriormente.  
 

b) Recolocação do Solo nas Áreas Onde a Extração da Areia já Estiver Concluída  

No que diz respeito aos solos, destaca-se a importância da recolocação dos horizontes A e 
B parcial (de 40 a 50 cm), que será retirado para a extração do produto a ser minerado.  
Este material servirá de substrato para recomposição pedológica, e que 
consequentemente viabilizara a implantação da flora e fauna, propiciando o crescimento 
de espécies adequadas para o local. Trata-se de um solo nobre, particularmente da 
camada mais superficial que, segundo a classificação de limitação por deficiência de 
fertilidade, apresenta um grau de limitação Ligeiro/Nulo ( L/N ).   
 
A inversão das camadas de solo reveste-se em um impacto preocupante no que diz 
respeito ao desequilíbrio da estrutura existente, tendo como consequência uma maior 
fragilidade e facilidade de assoreamento. A maior ou menor intensificação desses efeitos 

depende da forma de disposição do solo retirado. 
 
Como primeira medida mitigadora de caráter preventivo e de controle, já a partir da fase 
inicial de implantação e durante a operação de lavra, tem-se o acondicionamento do solo  
removido no depósito de solo agrícola/estéril. 
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As Figuras 8.2.1.2a a 8.2.1.2c ilustram de maneira esquemática as várias etapas do 
processo de lavra, com o relevo original, a retirada do material de cobertura edáfica 
(decapeamento) e transporte até o depósito, a cava já configurada e lavrada com os 
trabalhos de recolocação do solo agrícola sendo realizados, e ao final, a cava vegetalizada 
(piso e talude). 
 
Tem-se assim, a segunda medida mitigadora, agora de caráter compensatório que é 
recomposição, ainda que parcial, do ambiente pedológico, florístico e da fauna, através 
da recolocação do solo – em etapas sucessivas – nas áreas já mineradas (Figura 8.2.1.2c).  
 
Evidentemente, tal medida se aplica a todas as áreas alteradas e que devem ser 
recuperadas, não apenas na frente de lavra, e é condição necessária que todo o processo 
seja acompanhado e orientado por um técnico responsável. 
 
Pode-se relacionar ainda, no que se refere ou tem implicações mesmo que indiretas com 
o fator solo, várias outras medidas ambientais de acordo com os impactos causados, que 
seguem abaixo descritas: 

 
Impacto:  Suscetibilidade à Erosão e Desestabilização de Encostas 
 

 Medida Mitigadora:   Retirada do solo superficial no mesmo sentido onde serão 
construídas as cavas 

 Medida Compensatória: Retirada do material em nível 

 
Impacto:  Alteração na Qualidade do Solo  
 

 Medida Mitigadora e Compensatória: Treinamento e conscientização das equipes 
envolvidas 
 
Impacto:  Perdas de Solo  
 

 Medida Mitigadora: Acondicionamento do solo superficial removido para o Depósito 

de Solo Agrícola/Estéril. 

 Medida Compensatória: Recolocação do solo em etapas sucessivas nas áreas, 
onde a extração do minério já estiver concluída (Figura 8.2.1.2c). 
 
Impacto:  Descaracterização Paisagística  
 

 Medida Compensatória: Recolocação do solo superficial nos patamares para 

recomposição da flora e fauna. 
 
Impacto:  Alteração na Qualidade Hídrica Superficial  
 

 Medida Mitigadora: Práticas de mobilização do solo em nível, visando à diminuição 
do carreamento de sedimentos pelas águas pluviais. 

 Medida Compensatória: Evitar o assoreamento pedológico à jusante. 
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Impacto:  Supressão da Cobertura Edáfica  
 

 Medida Mitigadora:  A limpeza do terreno (solo superficial) em nível. 

 Medida Compensatória: Diminuição da ação erosiva das águas pluviais. 
 

c) Impermeabilização com Manta Geotêxtil 

Durante a operação do empreendimento cuidados serão tomados para evitar infiltração de 
efluentes do processo de beneficiamento no solo, que poderão contaminar a água 
subterrânea. A utilização de manta geotêxtil para impermeabilização de fundo e das 
laterais de tanques e lagoas, contendo rejeito argiloso+substância química e água de 
retorno ao processo, caracteriza-se como uma medida preventiva, importante na 

proteção da qualidade dos recursos hídricos, sobretudo no entorno da planta de 
beneficiamento. 
 

d) Implantação de Poços de Monitoramento 

Os poços de monitoramento da água subterrânea (freática) a serem instalados no entorno 
da Usina de Beneficiamento, representam importante e eficaz medida ambiental para o 
monitoramento da qualidade hídrica. A utilização de água no processo de beneficiamento 
e a consequente geração de efluentes justificam a adoção desta medida, trazendo 
segurança ao ecossistema, e por extensão, aos funcionários e demais equipes do projeto. 
 
Trata-se de uma medida de caráter preventivo, e por ser complementar à medida 

anterior (manta geotêxtil), adquire também uma função de monitoramento mesmo. 
 

e) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos 

Nas fases de instalação e operação esgotos domésticos serão gerados na área do 
empreendimento (sanitários, cozinha, refeitório, etc), sendo necessário e indispensável a 
coleta e o tratamento dos mesmos. Na fase de instalação, as obras serão conduzidas por 
empresa terceirizada que normalmente possuem “banheiros químicos” e são responsáveis 
pela destinação dos resíduos. Já na fase de operação, a coleta, o tratamento e a 
destinação dos esgotos domésticos são de responsabilidade de empreendedor. 
 
Constitui, na verdade, uma medida de saneamento ambiental, mas de caráter preventivo 

na medida em que evita eventuais contaminações das águas por esgotos domésticos.  
 

f) Coleta e Separação de Resíduos Sólidos para Posterior Disposição ou Destinação 

Da mesma forma, os resíduos sólidos gerados deverão ser separados por categorias 
(papeis, plásticos, metais, etc) e dispostos de forma tecnicamente adequada e de acordo 
com as normas existentes, em área selecionada e preparada para seu armazenamento. O 
empreendedor providenciará a coleta destes resíduos por empresa terceirizadas ou a 
destinação para centrais coletoras ou aterros específicos.  
 
Coletar, separar, acondicionar e destinar resíduos sólidos (lixo) trata-se de uma questão 
de educação socioambiental. No presente empreendimento, localizado em área rural, a 

medida tem caráter preventivo, evitando focos de poluição ou contaminação de solos e 
águas. 
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8.2.2 – MEIO SOCIOECONÔMICO 
 

a) Manutenção do Potencial Turístico 

A região em que estará localizado o empreendimento apresenta elevado potencial 
turístico, apesar de muitas vezes pouco explorado. A paisagem rural que a caracteriza 
compõe parte do ambiente que propicia o desenvolvimento do turismo rural e ecoturismo. 
Já há inclusive alguns locais dedicados exclusivamente ao desenvolvimento de atividades 
ligadas ao turismo rural a pouco mais de dois quilômetros. A alteração na paisagem 
gerada pela instalação de um empreendimento ligada à exploração de recursos naturais 
poderá gerar prejuízos à paisagem, comprometendo o desenvolvimento de novas 

atividades ligadas ao ambiente rural. Neste sentido, devem ser estruturadas ações que 
visem o não comprometimento deste potencial, com a participação da comunidade mais 
diretamente afetada.  
 
Especificamente há que implantar mecanismos de proteção visual do empreendimento, 
como uma cortina vegetal, principalmente separando a área edificada do 
empreendimento, de preservação da paisagem da via de acesso e de travessia sobre o 
lajeado, sem o seu comprometimento.  
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9. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

E DE SUAS MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS 

 
9.1 – MEIO FÍSICO 
 
9.1.1 – PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA GERAÇÃO DE POEIRA E PARTICULAS EM 
SUSPENSÃO 
 

Justificativa:  Durante a fase de implantação, assim como operação, a 
movimentação de terra e o tráfego de caminhões de carga em estradas não pavimentadas 
produzirá poeira, especialmente em dias mais secos, provocando concentração de 
partículas em suspensão no entorno das atividades. Além do ar impróprio para respiração, 
a visibilidade pode ser comprometida, aumentando riscos de acidentes tanto em estradas 
quanto nas atividades do empreendimento. 
 
Objetivos e Metas:  Minimizar a geração de poeira e partículas em suspensão por 
parte do tráfego de caminhões de carga, automóveis e movimentação de terra. O 
acompanhamento e monitoramento deste impacto devem ser feito diariamente pelos 
responsáveis, a partir da observação das condições de visibilidade e qualidade do ar 
quanto ao acúmulo de poeira. Uma vez constatada a concentração de partículas em 
suspensão, medidas de controle e mitigação como o umedecimento do terreno deverão 
ser tomadas. Em casos agudos como em dias muitos secos, deverá ser considerada a 
suspensão das atividades até que melhorem as condições de umidade relativa do ar.   
 
Prazo de Implementação do Programa:  Antes do início das obras. 

 
Duração do Programa:  Durante o período de implantação e operação. 
 
Efeito Esperado do Programa: Controlar a geração de poeira e partículas em suspensão. 
 
Responsabilidades pelo programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor, empreiteiras e terceirizados 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

 
9.1.2 – PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RETIRADA E ESTOCAGEM DO SOLO 
 
Justificativa:  Tendo em vista a determinação das medidas mitigatórias e 
compensatórias para o meio físico – pedologia - os programas de acompanhamento e 
monitoramento dessas medidas tornam-se imprescindíveis para a efetiva execução das 
atividades envolvidas.  
 
A determinação de uma logística racional é importante para um maior controle dos 
processos. 
 
Objetivos e Metas:  Como as atividades estarão sendo realizadas de maneira 

simultânea, é fundamental que haja uma programação prévia: 
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- Preparo do local que vai receber o Depósito de Solo Agrícola/Estéril; 
- Preparo do local de reposição do solo, que devem ser preenchidos na medida em que 

se finalize a lavra de cada área pré-determinada (Figura 8.2.1.2c); 
- A observação dos ângulos de declive (talude) para uma eficiente acomodação do solo 

distribuído, e 
- Contratação de um profissional habilitado para planejamento, orientação e 

acompanhamento do Programa. 
 
Tendo em vista a necessidade de considerar a suscetibilidade à erosão das áreas 
submetidas à explotação de areia e ao fluxo  das águas nos locais de armazenamento dos 
solos, é importante que se faça um constante monitoramento desses processos erosivos 
(junto com o Programa de Monitoramento das Condições Geotécnicas). Este 
monitoramento deverá ser feito não só no polígono da lavra, como também nas áreas do 
entorno, em função dos impactos causados, e na área da usina de beneficiamento. 
 
Com a finalidade de minimizar os efeitos da erosão e preservação do solo nos patamares, 
uma opção moderna e de baixo custo seria a utilização da hidrossemeadura com uma 

mistura de gramíneas, leguminosas e espécies arbóreas adaptadas para a região. Com 
isso, se garante uma rápida cobertura vegetal, recuperando áreas degradadas pela 
mineração e preservando o solo. 
 
Hidrossemeadura consiste no lançamento de sementes com um substrato rico em 
nutrientes, fibra fixadora, corretivos de solo e polímeros de solo hidrófilos de umidade. 
Os polímeros hidrófilos têm como função reduzir as deficiências hídricas do meio, 
diminuindo as irrigações (principalmente nas áreas dos patamares onde a deficiência 
hídrica pode se manifestar com maior intensidade). 
 
Prazo de Implementação do Programa:  Antes do início das obras. 
 
Duração do Programa:  Durante os períodos de implantação e operação. 
 
Efeito Esperado do Programa: Minimizar os efeitos da erosão e preservação do solo nos 
patamares. 
 

Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

 
9.1.3 - PLANO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO 
 

Justificativa:  A fase de obras demanda o monitoramento da implantação do 
empreendimento, principalmente em função de impactos relativos à construção das 
edificações necessárias à mineração, e a estruturação de um sistema de inspeção e 
correção de forma a garantir a melhoria contínua dos aspectos ambientais que lhe são 
inerentes. 
 
Objetivos e Metas:  O Plano Ambiental da Construção visa minimizar impactos 
ambientais decorrentes da construção das edificações necessárias à atividade da mina 
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(lavra e beneficiamento), por meio do controle e monitoramento das atividades 
impactantes. O PAC deverá abordar o monitoramento dos impactos ambientais na obra, o 
gerenciamento de resíduos sólidos e produtos perigosos,  o monitoramento e controle de 
efluentes sanitários e de emissões atmosféricas, a capacitação dos trabalhadores, a 
execução de ações de saúde e segurança do trabalhador, o controle do tráfico local e a 
contratação de mão de obra. Para isso, deverá observar os procedimentos internos da 
empresa e da sua relação com os empreiteiros e terceirizados, conforme consta no Anexo 
9.1 os instrumentos do empreendedor para o monitoramento ambiental, a norma de 
segurança para empreiteiros e prestadores de serviços – NSCO04 e contrato de trabalho 
padrão que prevê as obrigações de contratado e contratante. 
 

Prazo de Implementação do Programa:  Antes mesmo do início das obras. 
 

Duração do Programa:  Até o final das obras. 
 

Efeito Esperado do Programa:  Minimizar impactos negativos da execução das obras. 
 

Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor e empreiteiros e terceirizados 

 Executiva:   Empreendedor e empreiteiros e terceirizados 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

 
9.1.4 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL E 
SUBTERRÂNEA 
 
Justificativa:  A instalação e a operação do empreendimento envolverá o 
decapeamento da cobertura edáfica expondo o arenito friável, e em seguida, a extração 
do minério. Embora o relevo seja bastante favorável (plano a suave ondulado) nos locais 
onde serão feitas as intervenções, a incidência de chuvas sobre as áreas descobertas pode 
acarretar o transporte de sólidos em suspensão para a rede de drenagem, com potencial 
para alterar a qualidade hídrica superficial. 
 

Por outro lado, produtos químicos usuais serão utilizados ao longo da operação, como 
óleos, graxas, combustíveis e o manuseio e disposição incorretos dessas substâncias 
poderão proporcionar a percolação e infiltração no solo, com possibilidade de atingir o 
lençol freático. No circuito de beneficiamento da areia, a água é de fundamental 
importância para a deslamagem, atrição e separação da fração fina, sendo utilizados no 
processo soda cáustica e ácido sulfúrico em pequenas quantidades. Apesar de todo o 
cuidado técnico e operacional no processo, cuidados serão tomados quanto à possíveis 
vazamentos ou acidentes que possam atingir a água subterrânea.  
  
Objetivos e Metas:  O Programa deverá permitir, primeiro, a prevenção para que 
tais impactos não ocorram, utilizando-se de condução tecnicamente correta, seja nas 
atividades de instalação do projeto, seja durante a operação do empreendimento; e, 
segundo, atuar conjuntamente com outros programas recomendados neste documento, de 
forma complementar e cumulativa em termos de dados e informações comuns.  
 
O monitoramento da qualidade hídrica superficial contemplará a coleta e análise físico-
química em afluentes e no leito do Rio Tibagi, à montante e jusante das áreas previstas 
para as atividades. Dentre os parâmetros a serem analisados, citam-se como os mais 
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representativos DBO, cor, turbidez, STD, pH e alguns elementos químicos a serem 
definidos no detalhamento do programa, visto a área possuir atividade agrícola e receber 
insumos químicos como fertilizantes, adubos e etc. 
 
A água subterrânea terá sua qualidade monitorada através da instalação de poços de 
monitoramento no entorno da usina de beneficiamento, principalmente, também com a 
coleta e análise físico-química das amostras. O poço tubular profundo a ser perfurado e 
instalado no local, para abastecimento de água potável, também servirá de ponto de 
monitoramento. 
 
Os locais de coleta, instalação dos poços de monitoramento e a periodicidade das 
coletas/análises serão definidos posteriormente, quando o Programa for detalhado ao 
longo do licenciamento. 
 
Ademais, importa destacar que a Mineração Jundu detém longa experiência no setor, 
possuindo unidades similares em vários estados do país, devidamente licenciadas. 
 

Prazo de Implementação do Programa:  Início da fase de Implantação. 
 
Duração do Programa:  Antes da fase de implantação até a desativação. 
 
Efeito Esperado do Programa:   Principalmente prevenir ações que possam 
comprometer a qualidade das águas do Rio Tibagi e alguns de seus afluentes e das águas 
subterrâneas, através da condução dos trabalhos de lavra e beneficiamento dentro de 
padrões técnicos de qualidade e de responsabilidade social. Isto, aliado ao 
acompanhamento e monitoramento periódico da qualidade hídrica, possibilitará que o 
Programa tenha seu objetivo alcançado, qual seja, não comprometer a qualidade dos 
recursos hídricos da área e seu entorno. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

 
9.1.5 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO 
 
Justificativa:  No Bloco Capão das Almas, foram identificadas, durante o 
levantamento bioespeleológico, duas cavidades denominadas Abismo e Gruta Passo da 

Natureza, desenvolvidas sobre uma linha de drenagem controlada tectonicamente por 
sistema rúptil N-S, que afetou os arenitos da Formação Furnas. 
 
A caracterização espeleológica e bioespeleológica realizada indica alta significância do 
Abismo e da Gruta Passo da Natureza em relação ao  patrimônio conhecido na região, 
devido suas dimensão e localização, bem como das características do patrimônio 
identificado.  
Existe a possibilidade dos trabalhos de extração no local afetar ou comprometer a 
integridade dessas cavidades, embora consideremos que tal hipótese possa não ocorrer, 
como argumentado abaixo: 
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 No método de lavra adotado o arranque do arenito friável é executado com auxílio 

de uma escavadeira hidráulica, que faz a “raspagem” do terreno em etapas 

sucessivas até a conformação da cava final. Não é utilizado explosivo no desmonte 

do minério, tampouco desmonte hidráulico; 

 A lavra deverá avançar até no máximo ou mesmo acima da cota da linha superficial 

de drenagem na qual estão instaladas as cavidades, de modo a não interferir no 

regime hídrico local (variação do freático). 

 Ainda, o fluxo da água encontra-se em níveis mais profundos nesta linha de 

drenagem (encaixada em zona de fratura), tanto no abismo quanto na gruta, já que 

se caracteriza localmente como relevo cárstico. 

O levantamento espeleológico e bioespeleológico e respectivo grau de relevância 
realizados, indicaram um raio de proteção de 250 metros como perímetro de proteção, a 
partir da projeção horizontal das cavidades, consoante a legislação preconiza. Entretanto, 
devido aos aspectos acima apresentados, recomenda-se, no presente caso, um raio de 
proteção de 100 metros o qual seria suficiente e compatível para manter a integridades 
dessas estruturas, as quais inclusive estão inseridas em APP. A Figura 9.1a procura 
ilustrar os argumentos mencionados, mostrando a projeção dos raios de 250 m e 100 m do 
piso das cavas e da drenagem, em perfil e modelo digital de terreno.  
 
Objetivos e Metas:  Acompanhar e monitorar as cavidades Abismo e Gruta Passo 
da Natureza quanto à sua integridade física e biológica, através de prospecções periódicas 

durante a operação do empreendimento  nas cavas projetadas nas proximidades das 
cavidades. Espera-se que o Programa contribua para a preservação do patrimônio 
espeleológico identificado, através da orientação e comunicação ao empreendedor, 
alertando sobre possíveis riscos potenciais e recomendando a tomada de medidas que 
inibam quaisquer riscos. 
 
Prazo de Implementação do Programa:  Início da fase de operação nas Cavas 24 a 27 
do Bloco Capão das Almas. 
 
Duração do Programa:  O Programa deverá se estender do início da operação nas 
cavas acima mencionadas até a desativação das mesmas.  
 
Efeito Esperado do Programa:   Evitar acidentes geotécnicos e minimizar o risco 
geológico do empreendimento, e consequentemente, prevenir impactos ambientais 
negativos com implicação no ecossistema local/regional. Com isso espera-se também 
evitar danos materiais e financeiros que poderiam onerar o empreendimento. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 

 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empresa Especializada (Espeleologia) Terceirizada 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 
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9.1.6 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS 
 
Justificativa:  A caracterização geotécnica dos materiais ocorrentes na área do 
empreendimento foi apresentada no item Geotecnia, e igualmente, a constituição 
geológica assim como a morfologia do terreno também foram objeto de caracterização 
detalhada. A constituição essencialmente arenosa e friável dos materiais, tanto da 
cobertura como do minério propriamente dito, pode facilitar a instalação de processos 
erosivos, embora sejam muito porosos e com elevado coeficiente de infiltração. Como 
consequência, pode ocorrer transporte de material e, possivelmente, assoreamento de 
cursos d´água. 
 
Neste contexto, um programa de geotecnia que consiga acompanhar, monitorar e propor 
medidas técnicas preventivas, sobretudo, é sem dúvida de grande importância neste 
empreendimento, visto sua localização geográfica e ambiental, muito embora o sítio de 
implantação esteja alterado em suas características ambientais, ocupado hoje com 
empreendimento de agropecuária. 
 

 
Objetivos e Metas:  Evitar e/ou mitigar a ocorrência de riscos geológico-
geotécnicos em todas as instalações do complexo mina-beneficiamento, através de 
inspeção rotineira das áreas de operação do empreendimento, mantendo registro 
sistemático dos dados e informações. Como objetivo principal está a prevenção de 
processos causadores de impactos ao ecossistema, além da prevenção de acidentes com 
pessoal e equipamentos, evitando-se assim paralizações no processo produtivo. 
 
 
Prazo de Implementação do Programa:  Início da fase de Implantação. 
 
Duração do Programa:  Durante as fases de implantação, operação e até um ano da 
desativação. 
 
Efeito Esperado do Programa:   Evitar acidentes geotécnicos e minimizar o risco 
geológico do empreendimento, e consequentemente, prevenir impactos ambientais 
negativos com implicação no ecossistema local/regional. Com isso espera-se também 

evitar danos materiais e financeiros que poderiam onerar o empreendimento. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

 
 
9.2 – MEIO BIOLÓGICO 
 
9.2.1 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FLORA 
 
Justificativa: Considerando que as áreas de preservação permanente, no caso 
principalmente das margens dos rios, se encontram muito próximas à ADA e considerando 
a importância destes remanescentes para a manutenção da diversidade observada e para 
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a proteção dos rios e, ainda, que efeitos da fragmentação e de deposição de poeira são 
pouco compreendidos em vegetação campestre se faz necessário o monitoramento da 
vegetação quanto a composição e estrutura ao longo de um período mínimo.  
 
Objetivos e Metas:  
 

 Avaliar, através de amostragem sistemática o desenvolvimento da vegetação de campo 
remanescente na AID; 

 Avaliar através de monitoramento sistemático os efeitos da deposição de poeira sobre a 

vegetação de campo remanescente na AID; 

 Criar subsídios para adoção de medidas visando a recuperação de vegetação 
campestre. 
 
Prazo de Implementação do Programa:  Antes do início das obras. 
 
Duração do Programa:  Durante o período de operação e até dois anos após a 
finalização das atividades. 

 
Efeito Esperado do Programa:   Compreender os efeitos gerados pela instalação e 
operação das atividades de extração de areia e acompanhar o desenvolvimento da 
vegetação pelo período citado. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

 
9.2.2 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONTROLE DAS ESPÉCIES EXÓTICAS E INVASORAS 
 
Justificativa:  São consideradas espécies exóticas invasoras aquelas que, uma vez 
introduzidas a partir de outros ambientes, se adaptam, reproduzem, multiplicam a ponto 
de dominarem ambientes naturais ou semi-naturais, competindo de forma desigual com a 
biodiversidade nativa e consequentemente quebrando processos ecossistêmicos (ZILLER, 
2000). A vegetação de campo é bastante sensível a mudanças no ambiente, o que é 
evidenciado pela especificidade das espécies aos seus microambientes, estes muito 
variados em uma pequena área. 
 
Objetivos e Metas: 

 

 Erradicação das espécie exóticas e invasoras da vegetação presente na ADA não 
suprimida e na AID, notadamente de Pinus spp. e Melinis multiflora, observadas durante 
os estudos deste EIA; 

 Acompanhamento anual da entrada de espécies exóticas e invasoras. 
 
Prazo de Implementação do Programa:  Um ano após a instalação do 

empreendimento. 
 
Duração do Programa:  Durante o período de funcionamento do empreendimento. 
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Efeito Esperado do Programa:   Erradicação das espécies exóticas presentes na 
ADA não suprimida e na AID, e reocupação destas áreas pela vegetação nativa. 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

 
9.2.3 - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E COLETA DE SEMENTES DAS ESPÉCIES 
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 
 
Justificativa:  A principal via de acesso à Fazenda das Almas corta um dos capões de 
Floresta Ombrófila Mista Montana, onde foram encontradas três espécies arbóreas 
ameaçadas de extinção: Araucaria angustifolia, Ocotea porosa e Ocotea bicolor. Caso 
haja ampliação ou qualquer obra de melhoria desta via que implique em supressão da 
vegetação, é proposta que se aplique este programa. 
 
Objetivos e Metas: 
 

 Marcar o maior número de matrizes das espécies arbóreas ameaçadas de extinção; 

 Coletar uma quantidade mínima de sementes anualmente por matriz; 

 Levantar dados sobre a época de frutificação e possíveis variações sazonais de 
fenologia; 

 Garantir a viabilidade das sementes até a entrega aos viveiros florestais de espécies 
nativas; 

 Aumentar as populações das espécies arbóreas ameaçadas de extinção. 
 
Prazo de Implementação do Programa:  Antes das obras de melhoria das vias de 
acesso. 

 
Duração do Programa:  Coletas anuais, durante o período de funcionamento do 
empreendimento. 
 
Efeito esperado do Programa:   Gerar mudas das espécies arbóreas ameaçadas de 
extinção para restauração florestal. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira: Empreendedor 

 Executiva: Empreendedor, Viveiros Florestais 

 Fiscalização: Órgãos Ambientais 

 
9.2.4 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
 
Justificativa:  Durante os estudos deste relatório, foi identificado a ocorrência de 
processos de erosão ao longo do leito de afluente do Rio Tibagi, na fazenda Boiada, 
ocasionado pela drenagem da Rodovia BR277. A drenagem aumenta o fluxo de água além 
da capacidade de escoamento do rio, ocasionando processos de erosão do solo e 
assoreamento do leito do rio, sendo prejudicial a vegetação da APP e a qualidade da 
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água. Este programa inclui a recuperação da área citada acima, de outras áreas que 
podem não ter sido identificas no primeiro momento (que esteja dentro da ADA ou AID) e 
das áreas que serão degradadas pela implantação, operação ou retirada do 
empreendimento.  
 
Objetivos e Metas:  
 

 Restabelecer o solo e a vegetação sobre as áreas degradas, independente da origem 
desses processos; 

 Acompanhar e controlar os processos de erosão. 

 
Prazo de Implementação do Programa:  Antes do início das obras. 
 
Duração do Programa:  Até que o processo de erosão seja contido e a vegetação 
nativa esteja recomposta. 
 
Efeito Esperado do Programa:   Contenção dos processos de erosão e recomposição 
da vegetação nativa. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 
 
9.2.5 - PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DA PAISAGEM NATURAL 
 
Justificativa:  As atividades de mineração irão transformar a paisagem biológica de 
modo drástico, através da eliminação do solo e da vegetação. A recomposição da 
paisagem natural, visa o restabelecimento da biodiversidade e, em consequência dos 
processos do ambiente, evitando também o aparecimento de processos de erosão e a 
entrada de espécies exóticas. 
 
Objetivos e Metas: 

 

 Restabelecer a vegetação nativa; 

 Recuperar todas as áreas de uso do empreendimento ao término do uso de cada área. 
 
Prazo de Implementação do Programa:  Logo após o término das atividades em cada 
área. 

 
Duração do Programa:  Até que se assegure o restabelecimento da vegetação nativa. 
 
Efeito Esperado do Programa:   Restabelecimento da vegetação nativa. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira: Empreendedor 

 Executiva: Empreendedor, Centros de Pesquisa, Acervos Científicos Credenciados 

 Fiscalização: Órgãos Ambientais 
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9.2.6 - PROGRAMA DE APROVEITAMENTO CIENTÍFICO DA FLORA 
 
Justificativa:  Tendo em vista que os campos gerais do Paraná compõe um 
ecossistema único no Brasil, sua conversão em culturas agropecuárias, florestais e 
exploração dos recursos naturais, pode representar a degradação de parte das últimas 
reservas genéticas do patrimônio biológico regional.  
 
Objetivos e Metas: 
 

 Resgatar e aproveitar os recursos vegetais provenientes das áreas de supressão. 

 Coleta de amostras de material vegetal, tanto para cultivo e/ou propagação (in vivo), 

como para coleções científicas; 

 Coleta de germoplasma para reintrodução nas áreas degradadas. 
 
Prazo de Implementação do Programa:  Antes do início das obras. 
 
Duração do Programa:  Dois anos. 

 
Efeito Esperado do Programa: Realizar o aproveitamento científico da flora a ser 
suprimida, e garantir a sobrevivência das espécies vegetais da região. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:  Empreendedor 

 Executiva:  Empreendedor, Centros de Pesquisa, Acervos Científicos 

Credenciados 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

9.2.7 - PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO, RESGATE E APROVEITAMENTO CIENTÍFICO DA 
FAUNA 
 
Justificativa:  Com o início da implantação do empreendimento na área, 
especialmente durante os processos de escavação das jazidas, muitos espécimes de baixa 
vagilidade da fauna poderão ser encontrados no local. Estes animais deverão ser 
afugentados e/ou resgatados por profissionais habilitados e translocados para áreas 
protegidas previamente estabelecidas. Além disso, muitos indivíduos poderão ser 
encontrados mortos ou acidentados, sem capacidade de sobrevivência, o aproveitamento 
científico sistemático desse material é de fundamental importância para fomentar 
acervos científicos e estudos futuros no local. 
 
Objetivos e Metas: 
 

 Garantir a sobrevivência de indivíduos da fauna que poderão ser encontrados durante 

as escavações no terreno; 

 Evitar acidentes ofídicos e o abate de animais considerados nocivos pelos trabalhadores 
da obra; 

 Efetuar o aproveitamento científico de indivíduos encontrados mortos ou acidentados. 

Prazo de Implementação do Programa:  Início da implantação do empreendimento. 
 
Duração do Programa:  Até o final da implantação. 
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Efeito Esperado do Programa:   Espera-se garantir a sobrevivência dos indivíduos 
encontrados durante a supressão ambiental necessária para implantação do 
empreendimento e, através do colecionamento científico de animais espera-se contribuir 
para o conhecimento da diversidade faunística local e subsidiar outros programas 
relacionados à área ambiental. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira: Empreendedor 

 Executiva: Empreendedor, Centros de Pesquisa, Acervos Científicos Credenciados 

 Fiscalização: Órgãos Ambientais 

9.2.8 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA 
 
Justificativa:  Programas de monitoramento de fauna são de grande importância 
para o conhecimento mais acurado da biodiversidade de uma região, bem como os 
aspectos biológicos e ecológicos das espécies. Tais programas demonstram-se necessários 
especialmente em regiões onde existam espécies raras, endêmicas, ameaçadas ou pouco 
conhecidas da ciência. 
 
Objetivos e Metas: 

 

 Determinar através de amostragens sistemáticas a composição e abundância de 
espécies da fauna (aves, mamíferos, répteis e anfíbios) nas áreas de influência do 
empreendimento; 

 Acompanhar através de amostragens sistemáticas as flutuações das populações e a 
sobrevivência ao longo do tempo dos indivíduos registrados; 

 Identificar áreas de proteção e consequentemente de soltura, destinadas aos indivíduos 
encontrados e resgatados durante a realização das obras; 

 Criar subsídios para a elaboração e adoção de medidas voltadas à conservação da fauna 
local. 
 
Prazo de Implementação do Programa:  Antes do início das obras. 
 

Duração do Programa:  Dois anos após o início do programa. 
 
Efeito Esperado do Programa: Com a execução do presente programa espera-se o 
conhecimento mais acurado da diversidade faunística local, seu estado de conservação e 
o desenvolvimento de estratégias voltadas à sua preservação. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 
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9.2.9 - PROGRAMA DE CONTROLE DE CAÇA E EDUCAÇÃO (TRABALHADORES E COMUNIDADE) 
 
Justificativa:  Em decorrência da caça ser uma atividade comum para muitas 
pessoas, porém proibida por lei, sugere-se que ocorra uma conscientização da 
comunidade e trabalhadores sobre este tema. Esta poderá ser desenvolvida através de 
palestras, cartilhas educativas sobre mamíferos silvestres, aproximação da comunidade 
aos animais e também discussões sobre a importância destes animais e o meio ambiente. 
 
Objetivos e Metas: 
 

 Elucidar à população local e trabalhadores da obra os efeitos deletérios da caça. 

 
Prazo de Implementação do Programa:  Concomitante ao início das obras. 
 
Duração do Programa: Início da construção. 
 
Efeito Esperado do Programa:   Eliminação e diminuição da caça nas áreas do 
empreendimento e proximidades. 
 
Responsabilidade pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor; 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 
 
9.2.10 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS VIAS DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO 
 
Justificativa:  A melhoria de acessos, abertura de novos e o aumento de tráfego na 
obra é provável que resulte num aumento de colisão com mamíferos. Assim sendo, 

recomenda-se a monitoria do número de animais mortos por atropelamento, 
particularmente os mamíferos de pequeno e médio porte. Os dados obtidos irão contribuir 
para a delineação de estratégias para reduzir o número de atropelamentos, bem como 
fomentar novas informações a respeito das espécies e sua ligação com este impacto. Este 
programa também será balizador se realizado durante a fase de construção e 
posteriormente a esta, recomendando-se periodicidade para a monitorização nas 
principais vias de acesso que serão utilizadas pelo empreendimento. 
 
Objetivos e Metas: 
 

 Identificar qual (is) espécie (s) mais comumente flagrada devido a sinistros com 
veículos automotores; 

 Identificar qual (is) espécie (s) que mais utilizam o acostamento de vias para 
deslocamento; 

 Propor métodos e propostas para diminuir o número de contato com animais 
atropelados.  
 
Prazo de Implementação do Programa:  Antes do início das obras. 
 

Duração do Programa:  Durante e após o término das obras.  
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Efeito Esperado do Programa:   Compreender as espécies mais afetadas e os 
pontos com maior número de incidentes; além de propor medidas para diminuição dos 
atropelamentos. 
 
Responsabilidade pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 
 

9.2.11 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA 
 
Justificativa:  Muitos impactos ambientais, mesmo que de pequena duração e 
intensidade, podem provocar efeitos imprevisíveis sobre os parâmetros ambientais e 
fisiológicos que agem sobre as comunidades. Desta forma, além da composição específica, 
dados relativos à estrutura, biologia e o comportamento de uma comunidade frente a 
certas variações no ambiente mostram-se fundamentais para a avaliação de sua dinâmica, 

sendo assim possível qualquer associação entre as comunidades existentes e o grau de 
degradação em determinado ambiente. Para que isso ocorra, é absolutamente necessário 
um correto monitoramento realizado a partir de um projeto que contemple atividades 
que permitam o conhecimento da relação entre a ictiofauna e seu ambiente, porque é a 
partir deste conhecimento que se poderá obter uma maior chance de coibir ações 
deletérias ao meio, ou ao menos minimizar seus efeitos. 
 
Objetivos e Metas: 
 

 Avaliar a variação da composição e estrutura da ictiofauna em riachos indicados 
como áreas relevantes para a conservação da fauna na área de influência do 
empreendimento. 

 Avaliar as possíveis alterações nos padrões de distribuição das espécies em função 
de eventos que se correlacionem ou não com as atividades do empreendimento. 

 
Prazo de Implementação do Programa:  Antes do início das obras. 

 
Duração do Programa:  2 anos após a instalação do empreendimento. 
 
Efeito Esperado do Programa: Compreender os efeitos gerados pela instalação e 
operação das atividades de extração de areia na ictiofauna local. 
 
Responsabilidade pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 
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9.3 – MEIO SOCIOECONÔMICO 
 
9.3.1 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
 
Justificativa:  O Programa de Educação Ambiental insere-se no escopo do 
empreendimento contribuindo de maneira geral com um caráter compensatório, o que 
leva à sua interação com todos os impactos arrolados. Sua conotação ultrapassa questões 
ligadas especificamente ao meio físico ou biótico, estendendo-se ao meio socioeconômico 
e assumindo aspecto fortemente interdisciplinar. Estará assentado no desenvolvimento de 
ações educativas de caráter socioambiental, calcando-se em processo participativo. Neste 
sentido, a sua implantação deverá ocorrer em conjunto com o previsto no meio biótico, 
em caráter multidisciplinar, transformando-se em um só programa. 
 
Objetivos e Metas:  O programa deverá buscar parcerias com os órgãos do poder 
público da área de abrangência do empreendimento para a realização das ações 
relacionadas à Educação Ambiental; realizar processos formativos para sensibilizar a 
população para uma atuação efetiva junto ao meio ambiente, introduzindo hábitos que 

contribuam para a melhoria da qualidade ambiental e na solução de possíveis conflitos no 
relacionamento com o novo empreendimento, principalmente em função das alterações 
no uso e ocupação do solo; contribuir para a redução de acidentes com moradores em 
função da realização das obras, principalmente considerando a ampliação do tráfego de 
veículos; conscientizar os trabalhadores do empreendimento sobre os procedimentos 
ambientalmente mais adequados, principalmente aqueles relacionados às obras, à 
convivência com as comunidades do entorno, à preservação ambiental e às condições do 
ambiente de trabalho. 
 
A instalação do empreendimento ocorrerá em área rural, com poucos moradores 
residentes no entorno mais próximo. São áreas utilizadas fundamentalmente para 
atividades agropecuárias em grandes propriedades. Na implantação do programa deverão 
ser priorizados os seguintes grupos sociais como mais diretamente afetados: 
 
- Comunidade Cercado; 
- Visitantes e moradores da Igreja Nossa Senhora das Pedras; 
- Comunidade da Fazenda das Almas; 

- Proprietários e moradores das duas fazendas em que haverá atividade minerária em 
função da instalação do empreendimento; 
- Colônia Quero-Quero e comunidades mais próximas a esta, como é o caso de Salto; 
- Comunidade do Jacuí/Barreiros; 
- Trabalhadores nas obras de instalação do empreendimento; 
- Funcionários do empreendimento na fase de operação.  
 
Prazo de Implementação do Programa:  Deverá iniciar conjuntamente com as obras 
de instalação do empreendimento. 
 
Duração do Programa:  Período de obras.  
 
Efeito Esperado do Programa:  Contribuir para a redução dos impactos socioambientais. 
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 
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 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 
 
9.3.2 - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Justificativa: Assim como o Programa de Educação Ambiental, o Plano de Comunicação 
Social permeia diversos aspectos associados ao meio físico, biótico e socioeconômico. 
Neste sentido, assume caráter preventivo e compensatório, apresentando interação com 
todos os impactos arrolados.  
 
Objetivos e Metas:  O programa deverá estar assentado em ações de divulgação do 
empreendimento junto à população mais diretamente afetada, destacando-se a 
Comunidade do Cercado, os proprietários e moradores das duas propriedades rurais, a 
comunidade da Fazenda das Almas. Também deverão ser contemplados os atores sociais 
que utilizam a estrada vicinal que será afetada pela instalação do empreendimento, 
destacando-se, além daqueles já mencionados, os moradores da Colônia Quero-
Quero/Salto, da Comunidade do Jacuí/Barreiros, da Colônia Witmarsun e os demais 
usuários da estrada, principalmente nos finais de semana e dias de festividades na Igreja 
Nossa Senhora da Pedra.  
 
As campanhas de divulgação para este público deverão estar amparadas na elaboração e 
distribuição de material escrito, em linguagem de fácil compreensão e com ilustrações 
didáticas, apresentando o empreendimento e suas principais características. Para os 

moradores mais próximos deverão ser realizadas reuniões participativas visando dirimir 
dúvidas. No canteiro de obras deverá ser designado um representando da empresa para 
explicar o empreendimento e receber sugestões e reclamações da comunidade mais 
diretamente afetada.  
 
As prefeituras municipais dos municípios afetadas também deverão compor o quadro de 
público alvo, realizando reuniões para apresentação do empreendimento, descrever suas 
principais características e discutir sugestões e reclamações.  
 
Prazo de Implementação do Programa:  Deverá ter início antes mesmo do início das 
obras. Durante os trabalhos de campo pode-se observar grande desconhecimento por 
parte dos moradores do entorno com relação ao empreendimento. 
 
Duração do Programa:  Deverá estender-se durante toda a vida útil do 
empreendimento. 
 
Efeito Esperado do Programa:  Difundir informações sobre o empreendimento, reduzindo 
expectativas  e contribuindo para uma relação mais harmônica com as comunidades mais 

afetadas.   
 
Responsabilidades pelo Programa:  
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 
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9.3.3 - PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO E DE TREINAMENTO DA MÃO DE OBRA LOCAL 
 
Justificativa:  O empreendimento comportará um volume de trabalhadores 
relativamente reduzido. Diretamente contratados, são previstos entre 20 e 60 
trabalhadores na fase de obras e apenas 8 na fase de operação. Apesar deste pequeno 
número, a região mais próxima tem sido caracterizada por intenso processo de 
esvaziamento rural em função das reduzidas oportunidades de emprego. Neste sentido, 
mesmo em número baixo, a priorização de mão de obra local, quando possível, mostra-se 
como importante aliada da população residente no entorno e contribui para reduzir 
impactos socioambientais, principalmente em termos de maior demanda sobre os serviços 
públicos de saúde e de relacionamento com os moradores.  
 
Além disto, normalmente no processo de contratação por grandes empresas, os 
trabalhadores são submetidos a treinamentos internos que contribuem para a sua melhor 
qualificação para o mercado de trabalho.  
 
Objetivos e metas:  Priorizar a contratação de mão de obra local, principalmente na 

fase de obras. Para isso, sugere-se a intermediação de mão de obra através das Agências 
do Trabalhador. Os treinamentos periódicos para adequação às normas internas e a 
especificidades do trabalho, principalmente na fase de operação, deverão compor a 
rotina da empresa e dos empreiteiros e terceirizados. 
 
Prazo de Implementação do Programa:  O programa deverá ter início pouco antes do 
início das obras. 
 
Duração do Programa:   Deverá ser uma preocupação constante da empresa, se 
estendendo até a fase de operação.  
 
Efeito Esperado do Programa:   Contratar o máximo possível de trabalhadores 
locais, reduzindo impactos em termos de migração, demanda sobre serviços públicos de 
saúde e de relacionamento com os moradores.  
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira: Empreendedor e empreiteiros 

 Executiva: Empreendedor e empreiteiros 

 Fiscalização: Órgãos Ambientais 

 
9.3.4 - PLANO DE ADEQUAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO 

 
Justificativa:  O empreendimento estará localizado junto à Rodovia do Café e a 
partir daí seu acesso ocorrerá da seguinte maneira: i) para o Bloco Boiada, onde a lavra 
terá início e o beneficiamento será instalado, será feito novo acesso com cerca de 1,4 
km; ii) para o Bloco Capão das Almas, por estrada vicinal não pavimentada já existente. 
Esta via é utilizada por moradores das comunidades próximas, para deslocamento da 
produção e de crianças através de ônibus escolar (dirigem-se diariamente à Colônia 
Witmarsun). O aumento da circulação de veículos em função do empreendimento poderá 
comprometer a segurança e a qualidade do pavimento da via.  
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É utilizada também com maior intensidade em dias de festividades na Comunidade do 
Cercado e na Igreja Nossa Senhora das Pedras.  
 
Objetivos e Metas:  É fundamental, assim, que seja garantida pelo empreendimento 
a qualidade da referida via em termos de acessibilidade, da mesma forma como deverão 
ser adotadas medidas de segurança, como a sinalização e a realização de campanhas 
educativas com motoristas e pedestres, não só do empreendimento como também da 
comunidade usuária.  
 
Além disto, o acesso à Fazenda das Almas exige a travessia de lajeado integrante da 
paisagem do Rio Tibagi, que precisará receber tratamento específico em termos de não 
comprometer o seu potencial turístico. A solução de travessia deste lajeado precisará 
ainda ser construída com a participação da população local. A solução de travessia deste 
lajeado precisará ainda ser construída com a participação da população local.  
 
Há que observar que o meio biótico também diagnosticou a necessidade de programa 
semelhante, podendo os dois programas serem desenvolvidos conjuntamente, 

transformando-se num único programa, conservando porém as suas especificidades, 
através da definição de uma equipe multidisciplinar para a sua realização. Isso poderá 
contribuir para que as recomendações quanto às adequações no trânsito local sigam o 
mesmo direcionamento, evitando conflitos.    
 
Prazo de Implementação do Programa:  O programa deverá ter início antes mesmo 
do início das obras, visando o levantamento detalhado da situação vigente sem o 
empreendimento.  
 
Duração do Programa:  Durante a fase de implantação e operação.  
 
Efeito Esperado do Programa:  Evitar acidentes de trânsito no local em função da 
instalação e operação do empreendimento.  
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

 
9.3.5 - PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
 
Justificativa:  O setor de construção civil apresenta um dos mais elevados índices de 
acidentes de trabalho. Mesmo sendo uma obra de pequena monta, a sua realização 
poderá incorrer em acidentes de trabalho que poderão ser evitados ou amenizados diante 
da implantação de um programa de saúde e segurança no trabalho. Além disto, acidentes 
com animais peçonhentos é comum na região, devendo fazer parte dos treinamentos do 
programa.   
 
Objetivos e Metas:  O empreendedor, assim como as empresas terceirizadas para a 
instalação do empreendimento, deverão atender à legislação vigente com relação à Saúde 
e Segurança no Trabalho. Neste sentido, cabe observar que o empreendedor já dispõe de 
Norma de Segurança Empreiteiros e Prestadores de Serviços – NSC-004/Rev. 06 de 
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30/09/2015, conforme consta em anexo e que deverá ser aplicada na execução dos 
serviços em apreciação.  
 
Além disso, no âmbito das ações em saúde pública, o canteiro deverá estar equipado com 
ambulatório que propicie a redução de demandas sobre o sistema público de saúde.  
 
Ademais, o programa deverá atuar em parceria com outros programas, contribuindo para 
potencializar os aspectos positivos do empreendimento, assim como amenizar impactos 
negativos. É o caso da interação com o Programa de Educação Ambiental e o Programa de 
Contratação e Treinamento de Mão de Obra Local. 
 
Prazo de Implementação do Programa:  O programa de saúde e segurança deverá 
ser aplicado durante toda a fase de obras, com características específicas a esta fase. Na 
fase de operação deverá ser implantado segundo as normas já utilizadas em outras 
unidades em funcionamento do empreendedor. 
 
Duração do Programa:  Durante toda a fase de obras e de operação. 

 
Efeito Esperado do Programa:   Reduzir o número de acidentes de trabalho em 
todas as fases do empreendimento. Reduzir a  possibilidade de acidentes com animais 
peçonhentos.  
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor e empreiteiros e terceirizados 

 Executiva:   Empreendedor e empreiteiros e terceirizados 

 Fiscalização:  Órgãos do Ministério de Trabalho/Empreendedor em relação aos 

Empreiteiros e Terceirizados. 

 
9.3.6 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL 
 
Justificativa:  A operação do empreendimento poderá gerar diversas transformações 
no ambiente local, podendo resultar em alterações na qualidade de vida da população do 
entorno mais próximo. É o caso do aumento de ruído, da maior circulação de veículos, do 
pó gerado pela circulação de veículos em estrada não pavimentada, da presença com 
maior frequência de pessoas estranhas às comunidades, com aumento da insegurança, do 
comprometimento de fontes de renda.   
 
Objetivos e Metas:  A partir disso, será importante a realização de monitoramento 
sistemático a partir de entrevistas realizadas periodicamente durante a fase de instalação 
e no início do processo de operação visando a implantação de medidas para sua 
mitigação, minimização ou compensação. 
 
O público alvo consistirá nos moradores das comunidades mais diretamente afetadas, 

destacando-se o Cercado e os moradores das propriedades rurais mais próximas, 
principalmente ao longo da estrada entre o empreendimento e o Cercado e entre o 
empreendimento e a Fazenda das Almas.  
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Prazo de Implementação do Programa:  As entrevistas com os moradores deverão 
ter periodicidade mensal, devendo também ser realizadas trimestralmente reuniões com 
os moradores a fim de avaliar as condições de vida e os impactos do empreendimento. O 
programa deverá ser implantado desde o início da instalação até os primeiros seis meses 
da fase de operação do empreendimento. 
 
Duração do Programa:   O programa deverá ser implantado desde o início da 
instalação até os primeiros seis meses da fase de operação do empreendimento. 
 
Efeito Esperado do Programa:   Reduzir ou mesmo eliminar impactos negativos 
sobre as comunidades do entorno.  
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 

 
9.3.7 – PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 
Justificativa:  O Programa de Compensação Ambiental visa o cumprimento da 
legislação pertinente relativa à compensação de impactos socioambientais negativos. 
Desde a Resolução CONAMA 002/96, a questão da compensação ambiental vem sendo 
abordada no âmbito dos processos de licenciamento. Segundo a referida resolução, os 
empreendimentos que apresentarem relevante impacto ambiental deveriam implantar 
uma unidade de conservação de domínio público. O valor a ser utilizado não poderia ser 
inferior a 0,50% dos custos totais de implantação do respectivo empreendimento. 
  
A Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC retomou a questão da compensação ao propugnar que “nos casos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 
implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral”. 
Da mesma forma que na Resolução CONAMA 002/96, o montante de recursos a ser 

destinado para este fim não poderá ser inferior a 0,50% dos custos totais do 
empreendimento. 
 
O decreto nº 4.340/2002, que regulamentou a lei 9.985/2000, definiu que o órgão 
licenciador definiria o grau de impacto, a partir dos estudos realizados no processo de 
licenciamento. O percentual a ser direcionado à unidade de conservação a título de 
compensação por significativo impacto ambiental deveria ser de no mínimo 0,50% dos 
custos totais de implantação do empreendimento. 
 
Ainda buscando disciplinar a compensação ambiental prevista na Lei que criou o SNUC, a 
Resolução CONAMA nº371/2006 definiu as “diretrizes aos órgãos ambientais para o 
cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 
compensação ambiental”. Também nesta resolução o valor a ser destinado às unidades de 
conservação do grupo de proteção integral não poderia ser inferior a 0,50% dos custos 
totais de implantação do empreendimento. 
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Mais recentemente, o decreto nº 6.848/2009 estabeleceu novos parâmetros para orientar 
o cumprimento da lei nº 9.985/2000 com relação à compensação ambiental. Este novo 
decreto definiu que o órgão ambiental estabeleceria o grau de impacto para o cálculo da 
compensação ambiental a partir do EIA/RIMA, considerando apenas os impactos negativos.  
 
O referido decreto ainda estabelece que o órgão ambiental daria destinação ao valor da 
compensação ambiental, amparado por indicação do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, assim como considerando as propostas apresentadas no 
EIA/RIMA e pelo empreendedor. 
 
Em 2011, a instrução normativa nº 8 regulamentou o procedimento da compensação 
ambiental, conforme a legislação já citada, prevendo que deverá ser de no máximo 0,50% 
do valor total dos investimentos. 
 
Objetivos e Metas:  O objetivo deste plano é o repasse de informações necessárias 
ao cálculo da compensação ambiental devida em função da instalação do 
empreendimento, conforme prevê a legislação referenciada anteriormente. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 
 
- Unidades de Conservação Existentes 
 
O mapa ilustrado na Figura 9.3a exibe as unidades de conservação mais próximas à área 
do empreendimento, considerando um raio de três quilômetros no seu entorno. Destaca-
se a inserção na APA Estadual da Escarpa Devoniana, na zona de amortecimento do 
Parque Estadual de Vila Velha e em parte da RPPN Tarumã.  
 

 
Figura 9.3a – Mapa do entorno de 10 km do empreendimento e as Unidades de Conservação 

inseridas neste raio 



                                                                                                                            

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Lavra e Beneficiamento de Areia Quartzosa  506 
Palmeira e Ponta Grossa, PR 

 Tabela 9.3a – Unidades de Conservação inseridas total ou parcialmente no raio de 3 km do 
empreendimento. 

UC/Categoria 
Parque Estadual de 

Vila Velha 
APA Estadual da 

Escarpa Devoniana 
RPPN Tarumã 

Área total 
(hectares) 

3.122,11 392.363,38 847,00 

Interferências 
Dentro da zona de 
amortecimento 

Dentro da APA 
Dentro da zona de 
amortecimento 

Finalidade 

Preservar as 
formações areníticas 
de grande valor cênico 
e parcelas 
representativas dos 
campos nativos do 
Paraná. 

Assegurar a proteção do 
limite natural entre o 
Primeiro e o Segundo 
Planaltos Paranaenses, 
inclusive faixa de 
Campos Gerais, que se 
constituem em 
ecossistema peculiar que 
alterna capões da 
floresta de araucária, 
matas de galerias e 
afloramentos rochosos, 
além de locais de beleza 
cênica como os canyons 
e de vestígios 
arqueológicos e pré-
históricos. 

Conservar importantes 
remanescentes de 
Floresta Ombrófila Mista 
montana e alto-montana 
no Paraná. 

Bioma 

 Vegetação rupestre; 

 Vegetação 
campestre (estepe e 
savana); 

 Floresta Ombrófila 
Mista e Floresta 
Ombrófila Densa; 

 Formação Pioneira 
de Influência Fluvial. 

 Vegetação rupestre; 

 Vegetação campestre 
(estepe e savana); 

 Cerrado; 

 Floresta Ombrófila 
Mista; 

 Formação Pioneira de 
Influência Fluvial. 

 Floresta Ombrófila Mista 
Montana; 

 Floresta Ombrófila Mista 
Alto-montana 

Características de 
Uso do Solo 

Há áreas com plantios 
abandonados, tanto 
agrícolas quanto 
silvícolas de espécies 
exóticas, e áreas com 
invasão destas.  
Ocorrem também 
áreas com edificações, 
ocupação urbana, 
furnas e água. 

Há áreas com agricultura 
intensiva, no sistema de 
plantio direto, com 
implantação de culturas 
anuais em larga escala, 
além de cultivo de 
batatas no sul da área, 
em sistema de cultivo 
convencional. 
Ocorrem também 
pastagens naturais e 
reflorestamentos de 
Pinus. 

Há uma área de plantio 
abandonado de Araucaria 
e ocorrem 
frequentemente trilhas 
esportivas de 
motocicletas, sem 
autorização dos 
proprietários. 
 

Gestão 
Instituto Ambiental do 
Paraná 
ECOPARANÁ 

Instituto Ambiental do 
Paraná. 

É administrada em 
sistema familiar, pelos 
proprietários, sendo  
gerida pelo representante 
destes 

FONTE: ¹Patrimônio Natural dos Campos Gerais do Paraná. Disponível em: 
<http://ri.uepg.br:8080/riuepg/bitstream/handle/123456789/465/CAP%C3%8DTULO21_UnidadesConservaca

oCampos.pdf?sequence=1>. Acesso em: 29 set. 2014;  
http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1201; 
http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1281 
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 Valor Máximo da Compensação Ambiental 

A elaboração deste Plano de Compensação Ambiental visa atender a Instrução Normativa 
nº 8/2011, que regulamentou os procedimentos da Compensação Ambiental, conforme o 
decreto 4.340/2002 e as alterações contidas no decreto 6.848/2009. Atendendo a esta 
normativa, a compensação ambiental deverá ser de no máximo 0,50% do valor total dos 
investimentos, conforme descrito anteriormente. 
 

 Indicação de UC’s Beneficiadas 

Ainda considerando a regulamentação de procedimentos para a Compensação Ambiental, 
o EIA/RIMA deverá indicar as Unidades de Conservação a serem beneficiadas com os 
recursos obtidos. 
 
Considerando o que prevê a lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, “nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 
ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção 
de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral”. A partir deste enfoque e 
considerando a área de influência do empreendimento, este EIA indica o Parque Estadual 
de Vila Velha para receber os recursos da compensação ambiental.  
 

 Informações para o Cálculo do Grau de Impacto (GI) 

A legislação citada anteriormente prevê que o EIA/RIMA deverá gerar os subsídios para 
que o órgão ambiental calcule o Grau de Impacto – GI. 
 
O cálculo da compensação ambiental obedecerá a seguinte metodologia: 
 
CA = VR x GI, onde: 
 
CA = Valor da Compensação Ambiental; 
 
VR = Somatório dos investimentos necessários para a 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; 
 
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 
 
As informações necessárias para o cálculo do GI tiveram como base os procedimentos 
metodológicos definidos no Anexo do Decreto nº 6.848/2009. 
 
Conforme este decreto, o valor do GI é calculado a partir da seguinte fórmula: 
 
GI = ISB + CAP + IUC, sendo: 
 
ISB = Impacto sobre a Biodiversidade 
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CAP = Comprometimento de Área Prioritária 
IUC = Influência em Unidades de Conservação 
 
a)  ISB 
 
Conforme a Metodologia de Cálculo do Grau de Impacto Ambiental, constante do Anexo 
do Decreto nº 6.848/2009, “o ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do 
empreendimento diretamente sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e 
indireta. Os impactos diretos sobre a biodiversidade que não se propagarem para além da 
área de influência direta e indireta não serão contabilizados para as áreas prioritárias”.  
 
Para o cálculo consideram-se o índice de magnitude (IM), índice de biodiversidade (IB), 
índice de abrangência (IA) e índice de temporalidade (IT), conforme a fórmula a seguir: 
 
ISB = [IM x IB (IA + IT)]/140, podendo o resultado variar entre 0 e 0,25%.  
 
O IM pode variar de 0 a 3 conforme a existência e relevância dos impactos, segundo a 

tabela a seguir: 
 
Valor Atributo 

0 Ausência de impacto ambiental significativo negativo 

1 Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos 
ambientais 

2 Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos 
ambientais 

3 Alta magnitude do impacto ambiental negativo 

 
IM - Valor considerado = 3  
 
O IB pode variar de 0 a 3, conforme tabela a seguir, tendo em conta o estado da 
biodiversidade antes da implantação do empreendimento: 
 
Valor Atributo 

0 Biodiversidade se encontra muito comprometida 

1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 

2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida 

3 Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção 

 
IB - Valor considerado = 1 
 
O IA pode variar de 1 a 4, considerando a extensão territorial dos impactos negativos. 
Conforme a legislação pertinente, O IA será avaliado em cada microbacia separadamente, 
conforme os critérios a seguir definidos.  
 
Valor Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres 

1 Impactos limitados à área de uma microbacia 

2 Impactos que ultrapassem a área de uma microbacia, limitados à área de uma bacia de 3ª ordem 

3 Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à área de uma bacia de 1ª 
ordem 

4 Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1ª ordem 
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IA - Valor considerado = 4 
 
O IT pode variar de 1 a 4, considerando a persistência dos impactos negativos do 
empreendimento, conforme critérios a seguir definidos: 
 
Valor Atributo 

1 Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento 

2 Curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento 

3 Média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento 

4 Longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento 

 
IT - Valor considerado = 4 
 
A partir do produto destes índices obtém-se o seguinte resultado:  
 

ISB = [3 x 1 (4 + 4)] / 140 = 0,171428571 
 
b) CAP 
 
Com base na metodologia definida no Anexo do Decreto nº 6.848/2009, “o CAP tem por 
objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área prioritária em que se 
insere”. Para o cálculo consideram-se o índice de magnitude (IM), o índice de 
comprometimento de área prioritária (ICAP) e o índice de temporalidade (IT), conforme a 
fórmula a seguir: 
 
CAP = [IM x ICAP x IT]/70, podendo variar entre 0 e 0,25%.  
 
Para a definição do ICAP, que pode variar de zero a três, devem ser utilizados os 
seguintes parâmetros, definidos na legislação específica: 
 
Valor Atributo 

0 Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias totalmente 
sobrepostas a unidades de conservação 

1 Impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 Impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou classificadas como 
insuficientemente conhecidas 

 
Foi considerada área “de importância biológica muito alta” em função da proximidade da 
área diretamente afetada (670 metros) em relação a área prioritária, a partir de 
definição do Ministério do Meio Ambiente, conforme a Figura 9.3b.  
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Figura 9.3b – Áreas prioritárias em relação ao empreendimento (buffer de 3 km no entorno do 

empreendimento). fonte: MMA (2006)  

 
A partir do produto destes índices obtém-se o seguinte resultado:  
 

CAP = (2 x 2 x 4) / 70 = 0,228571428 
 

c) IUC 
 
Conforme a metodologia do Anexo do Decreto nº 6.848/2009, o IUC avalia “a influência 
do empreendimento sobre as unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento”. 
O IUC pode variar de 0 a 0,15%, conforme a tabela a seguir: 
 
Categoria Descrição IUC 

G1 Parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, refúgio 
de vida silvestre e monumento natural 

0,15% 

G2 Florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna 0,10% 

G3 Reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável 0,10% 

G4 Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas 
particulares do patrimônio natural 

0,10% 

G5 Zonas de amortecimento de unidades de conservação 0,05% 

 
Conforme mapa exibido anteriormente, o empreendimento encontra-se localizado dentro 
da zona de amortecimento de três unidades de conservação (0,05%) e dentro da APA 
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Estadual da Escarpa Devoniana (0,10%). A partir da caracterização da inserção do 
empreendimento obtém-se o seguinte resultado para a IUC 
 

Valor considerado do IUC = 0,10% 
 
d) GI 
 
O Grau de Impacto – GI será o resultado da soma dos três parâmetros ISB + CAP + IUC, 
conforme segue: 
 
GI = 0,171428571 + 0,228571428 + 0,10 = 0,4999 ou  
 

GI = 0,50 
 
e) Valor da Compensação Ambiental  

 

O Decreto nº 6.848/2009 prevê que o GI deverá ser aplicado sobre o Valor de Referência – 
VR de forma a se obter o montante da compensação ambiental. Conforme o decreto, “não 
serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos 
planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para 
mitigação de impactos, 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”.  
 
Segundo informações do empreendedor, serão investidos na lavra e no beneficiamento          
R$. 12.830.000,00. Com base neste valor é possível calcular a compensação ambiental, 
conforme segue: 

 
 

Valor da Compensação Ambiental (CA) = VR x GI 
 

= R$ 12.830.000,00 x 0,5% = R$ 64.150,00 

 

Prazo de Implementação do Programa: A legislação prevê que “as informações 
necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas pelo empreendedor ao órgão 
licenciador antes da emissão da licença de instalação”.  
 
Efeito Esperado do Programa: Fornecer informações para o cálculo do valor da 
compensação ambiental, conforme prevê a legislação já referenciada anteriormente.  
 
Responsabilidades pelo Programa: 
 

 Financeira:   Empreendedor 

 Executiva:   Empreendedor 

 Fiscalização:  Órgãos Ambientais 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A exploração de areia já se apresenta como uma atividade consolidada na região do 
empreendimento, apesar das diferenças em termos de tecnologia utilizada. A área em 
que se propõe o desenvolvimento da atividade é atualmente utilizada 
predominantemente para agropecuária, já sendo assim explorada economicamente. 
Apesar disto, o empreendimento pode afetar de forma indireta áreas de preservação 
permanente, exigindo medidas específicas para evitar impactos da instalação e operação 
do empreendimento. 
 

A paisagem natural da área em estudo é ocupada por Floresta Ombrófila Mista associada 
aos capões e falhas de relevo que se encontram imersas na fisionomia dominante, os 
campos. Ambos, florestas e campos, são caracterizados em estágio avançado de 
regeneração. A situação dos campos é em particular preocupante, pois se encontra 
fragmentado por usos como agricultura e pecuária, usos que ocupam a maior parte da 
área de estudo, restando principalmente fragmentos junto às áreas de preservação 
permanente, onde há o avanço da espécie invasora (Pinus sp.) que causa eliminação da 
vegetação natural. É sobre os campos também que haverá supressão no caso de instalação 
do empreendimento enquanto as florestas serão afetadas apenas indiretamente. 
 

A vegetação situada em área de preservação permanente, que será afetada apenas 

indiretamente, seja floresta ou campo, além de proteger os cursos hídricos de processos 
erosivos são especialmente importantes à sobrevivência e manutenção de espécies da 
fauna, que dependem direta ou indiretamente destes, onde pode-se citar espécies de 
grande relevância para a conservação observadas na área de estudo, como o cascudo 
(Hypostomus sp.), o cascudinho  (Hisonotus sp.), os candirus (Trichomycterus cf. davisi e 
Trichomycterus sp.), a lontra (Lontra longicaudis) e espécies de anfíbios (Aplastodiscus 
albosignatus, A. perviridis e Bokermannohyla circumdata), sendo todas espécies que 
indicam a boa qualidade do ambiente em que ocorrem. Lembre-se também que esses 
cursos hídricos presentes na ADA formam um dos grandes rios do estado, o Tibagi. 

 

A diversidade biótica observada in loco corresponde aos padrões regionais encontrados em 
literatura, sendo bastante representativos desta. Ocorrem espécies ameaçadas de 

extinção e/ou de interesse para a conservação por serem consideradas raras, endêmicas 
ou de importância biogeográfica. As espécies da flora de interesse para a conservação que 
ocorrem nas florestas, que também são de grande interesse econômico, são: o xaxim-
bugio (Dicksonia sellowiana), a imbuia (Ocotea porosa), a canela-fedida (Ocotea bicolor) 
e o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia); e as que ocupam os campos são: o 
Hippeastrum iguazuanum, a Moritzia dusenii, a Calibrachoa dusenii, e a palmeira-anã 
(Allagoptera campestres). 

 

As espécies da fauna observadas in loco, de interesse para a conservação são: a lontra 
(Lontra longicaudis), o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o cascuco (Hypostomus sp.), 
o cascudinho (Hisonotus sp.), os candirus (Trichomycterus sp.), a noivinha-de-rabo-preto 
(Xolmis dominicanus), o papa-moscas-do-campo (Culicivora caudacuta), o galito 

(Alectrurus tricolor), o caminheiro-grande (Anthus nattereri), o curiango-do-banhado 
(Eleothreptus anomalus), os papa-capins (gênero Sporophila), o macuquinho-da-várzea  
(Scytalopus iraiensis) e o cágado-preto (Acanthochelys spixii). 
 

O uso que se dá aos recursos naturais e a ocupação do solo interferem diretamente na 
qualidade dos corpos hídricos e do solo, na localização e estado de conservação dos 
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remanescentes de vegetação e, por consequência, na distribuição de táxons da fauna e da 
flora. Deste modo, a fauna e flora local também são compostas por elementos com 
elevada plasticidade ambiental, ou seja, se adaptam facilmente às variações do 
ambiente, ocorrendo inclusive com espécies exóticas e/ou invasoras. Deste modo, a 
ocorrência, a localização e a qualidade dos elementos naturais (floresta, campos, cursos 
hídricos, solo e relevo), bem como os diferentes usos da paisagem dados pelo homem, 
modificam e caracterizam a configuração atual da diversidade e estado de conservação da 
região estudada. 
 

A lavra será realizada em áreas classificadas como de potencial de erosão de grau 
moderado, tendo sido mapeadas e classificadas as classes de solo: Latossolos, Argissolos, 

Cambissolos, Neossolos,Organossolos e Gleissolos. Os estudos realizados permitiram 
definir subsídios para o correto manejo e gestão ambiental, no que diz respeito à 
recuperação das áreas degradadas pela exploração do arenito, causados pela implantação 
do empreendimento, bem como durante a sua extração nas fases de operação. 
 

Os principais impactos físicos identificados foram a retirada do solo, com a consequente  
degradação ambiental em termos pedológicos, de flora e fauna, e ainda a Intensificação 
dos Processos Erosivos, para os quais foram previstos programas de acompanhamento e 
monitoramento. Vale destacar a contribuição do estudo para a perfeita estocagem e 
posterior recolocação dos solos (horizontes mais superficiais, contemplando uma faixa de 
40 a 50 cm, essenciais para a reconstituição da cobertura do terreno). Deve se destacar a 
importância de coletar e separar o material da camada superficial do solo do restante do 

solo subjacente, para posterior reutilização adequada dos mesmos.  
 

A determinação de uma logística eficaz e o acompanhamento dos processos envolvidos 
para minimizar os impactos causados é de fundamental importância, além da 
incorporação de algumas técnicas como hidrossemeadura para preservação dos solos nos 
patamares. 
 

Em termos de novas oportunidades de trabalho, poucos empregos serão gerados tanto na 
fase de instalação quanto de operação. Apesar disto, considerando a existência de 
processos migratórios nas comunidades do entorno, a contratação de mão de obra local 
poderá contribuir para amenizar a saída de moradores à busca de emprego em outros 
municípios.  
 

O uso da estrada vicinal e a alteração da paisagem são aspectos que poderão 
comprometer a qualidade de vida da população local, seja em função do risco de 
acidentes, seja em função do comprometimento da mobilidade e do potencial turístico. 
Impactos como geração de pó e ruído também poderão ser sentidos pelos moradores. Para 
este conjunto de impactos foi proposto programa de monitoramento da qualidade de vida 

da população mais diretamente afetada, assim como a implantação de medidas de 
manutenção do potencial turístico, visando principalmente a preservação da paisagem.  
 

De um modo geral, são impactos para os quais há soluções que poderão reverter o quadro 
negativo e, em alguns casos, beneficiar de forma diferenciada a população local, como é 
o caso da melhoria da qualidade da estrada vicinal e a geração de empregos. Há um 
mercado potencial para a comercialização de areia, tanto na Região Metropolitana quanto 
nos Campos Gerais. A conjugação da viabilidade econômica com a socioambiental, 
principalmente a partir da implantação dos programas propostos, num ambiente de ampla 
participação das comunidades mais diretamente afetadas configura a viabilidade do 
empreendimento. 
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