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APRESENTAÇÃO 

A Cargill Agrícola S/A foi fundada nos Estados Unidos, em 1865, com sede em Minneapolis, 
sendo atualmente uma das maiores empresas do mundo de capital fechado. A Cargill está 
presente em 67 países e emprega cerca de 140 mil funcionários. 

No Brasil, as operações da Cargill tiveram início 100 anos depois, em 1965, sendo 
considerada atualmente uma das maiores empresas do agronegócio do país. No Brasil, a 
Cargill tem sua sede em São Paulo e possui 18 fábricas, 174 armazéns e transbordos, além 
de 6 terminais portuários, sendo responsável por mais de 8 mil empregos diretos nos 158 
municípios em que está presente. 

Sua atuação no país registrou um lucro líquido consolidado de R$ 481 milhões em 2014, 
com um aumento de 26% em relação ao ano de 2013, com R$ 382 milhões de lucro, e o 
endividamento total da empresa apresentou uma diminuição de 6% no período de 2013 para 
2014. 

As unidades de negócio atuantes no país são as de Grãos e Processamento de Soja, 
Açúcar e Etanol, Amidos e Adoçantes, Cacau e Chocolate, Óleos Industriais e Lubrificantes 
e Foods Brasil (com produtos de consumo e ingredientes). O volume total originado, 
processado e comercializado alcançou 21 milhões de toneladas de produtos. Do total, 78% 
foi destinado à exportação e 22% ao mercado interno 

Nas ações mais recentes da Cargill, se destacam investimentos de R$ 160 milhões na 
expansão da usina São João, em Quirinópolis (GO) para produção de etanol a partir do 
milho, além da inauguração da nova planta de beneficiamento de milho em Castro, a qual 
será a indústria motriz do Complexo Industrial da Cargill, objeto deste estudo de impacto 
ambiental. Na área administrativa, a Cargill iniciou as operações do Centro de Serviços 
Compartilhados, onde serão centralizadas as atividades financeiras, contábeis, fiscais e 
administrativas, seguindo os padrões globais de estrutura. No final de 2014, foi concedida 
ainda a licença de instalação para a construção da Estação de Transbordo de Cargas (ETC) 
localizada no município de Itaituba (PA), no distrito de Miritituba, que conta com investimento 
de R$ 200 milhões. 

Considerando somente a expansão da unidade de negócios de Amidos e Adoçantes, na 
nova planta industrial em Castro foram investidos cerca de US$ 250 milhões, em uma 
projeção de aproximadamente 545 mil metros quadrados de área construída para 
processamento de milho, aumentando em cerca de 30% sua capacidade de moagem de 
milho na América do Sul. 

O projeto em questão faz parte da expansão da unidade de negócios de Amidos e 
Adoçantes, por meio da instalação de um Complexo Industrial no entorno da planta industrial 
de beneficiamento de milho, já em operação no município de Castro. O projeto prevê a 
instalação de diversas indústrias no entorno da Cargill, as quais terão como matéria-prima 
os produtos, ou subprodutos, do beneficiamento de milho da fábrica da Cargill.  

O conceito deste complexo traz oportunidades e serviços que serão disponibilizados aos 
clientes instalados na mesma área industrial, sendo possível que empresas dos setores 
alimentícios, de fermentação e industriais venham fazer parte do complexo industrial. Eles 
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receberão os produtos diretamente por meio de tubulações e poderão fazer uso de serviços 
como estação de tratamento de efluentes, água, luz, vapor, refeitório e estacionamento.  

Para o atendimento legal preconizado pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225: 
“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 publicamente” e a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81) regulamentados 
pelas Resoluções CONAMA 001/86, 002/94 e 237/97, a Cargill contratou a empresa STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).  

No âmbito estadual, a Resolução CEMA 065/2008 aponta a mesma obrigatoriedade para a 
elaboração de um EIA/RIMA, por meio do seu artigo 58, que assegura que “(...) dependerá 
de elaboração de EIA/RIMA, (...) atividades ou obras consideradas de significativo impacto 
ambiental, tais como: 

(...)XXI - complexos e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, 
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de 
recursos hidróbios);  

XXII - distritos industriais e zonas estritamente industriais – ZEI(...) 

De forma a atingir os objetivos, bem como atender a legislação ambiental vigente, os 
estudos elaborados encontram-se estruturados em consonância com o estabelecido no 
Termo de Referência (TR) emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

Este documento está organizado em 10 Capítulos, contendo: a identificação da equipe 
técnica, a regulamentação aplicável e a caracterização do empreendimento, as alternativas 
locacionais estudadas, a definição das áreas de influência e o diagnóstico socioambiental, a 
avaliação ambiental, os programas ambientais propostos, o prognóstico da qualidade 
ambiental futura e as conclusões e recomendações da equipe técnica multidisciplinar, além 
da bibliografia consultada e anexos. 

Para apoiar na análise deste órgão ambiental, a tabela a seguir traz a compatibilização dos 
itens solicitados pelo TR com os itens apresentados neste estudo de impacto ambiental. 

 

ITEM TERMO DE REFERÊNCIA 
ITEM ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

OBSERVAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO 
EMPREENDEDOR E EMPRESA 
CONSULTORA 

1 – INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1. Identificação do Empreendedor 1.2 – Empreendedor  

1.2. Identificação da Empresa 
Consultora 

1.3 – Empresa Responsável PELO EIA 
e RIMA 

 

1.3. Dados da equipe técnica 
multidisciplinar, identificação dos 
profissionais responsáveis pela 
elaboração do EIA 

1.6 – Equipe Participante do EIA/RIMA  

1.4. Caracterização do Empreendimento 
3 – CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

 

2. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 2 – REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL  

2.1. Dispositivos Legais 2.1 – Dispositivos Legais  

2.2. Planos e Programas 
Governamentais 

2.2 – Planos e Programas 
Governamentais 

 

2.3. Normas Técnicas Não se aplica  
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ITEM TERMO DE REFERÊNCIA 
ITEM ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

OBSERVAÇÃO 

3. CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

3 – CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

 

3.1. Objetivos e Justificativas 
3.1 – Objetivos  

3.2 – Justificativas 
 

3.2. Histórico 3.3 – Histórico  

3.3. Descrição do Empreendimento 3.4 – Descrição do Empreendimento  

3.3.1. Fase de Operação Não se aplica 

O detalhamento do 
empreendimento é 
apresentado nos subitens 
3.4.1 a 3.4.4 

3.4. Órgão Financiador e Valor da 
Atividade 

3.5 – Órgão financiador e valor da 
atividade 

 

3.5. Efluentes Líquidos 

3.4.4 – Características das Indústrias 
de Fermentação 

6.4.5 - Capacidade de Tratamento de 
Efluente 

 

3.6. Resíduos Sólidos 

3.4.4 – Características das Indústrias 
de Fermentação 

6.4.10 - Capacidade de Tratamento e 
Destinação Final de Resíduo 

 

4. Alternativas Locacionais 4 – ALTERNATIVAS LOCACIONAIS  

4.1. Alternativas Locacionais 

4.1 – Análise Preliminar de Mercado 
para Definição da Região 

4.2 – Avaliação das Alternativas 
Locacionais no Município de Castro/PR 

 

4.2. Critérios Mínimos para Seleção de 
Alternativas 

Análise Preliminar de Mercado para 
Definição da Região 

4.2 – Avaliação das Alternativas 
Locacionais no Município de Castro/PR 

 

4.3. Alternativas Tecnológicas Não se aplica  

5. Áreas de Influência do 
Empreendimento 

5 – DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

 

5.1. Área Diretamente Afetada (ADA) 

5.1.1 – ADA do Meio Físico 

5.2.1 – ADA do Meio Biótico 

5.3.1 – ADA da Socioeconomia 

 

5.2. Área de Influência Direta (AID) 

5.1.2 – AID do Meio Físico 

5.2.2 – AID do Meio Biótico 

5.3.2 – AID da Socioeconomia 

 

5.3. Área de Influência Indireta (AII) 

5.1.3 – AII do Meio Físico 

5.2.3 – AII do Meio Biótico 

5.3.3 – AII da Socioeconomia 

 

6. Diagnóstico Ambiental 
6 – DIAGNÓSTICO 
SOCIOAMBIENTAL DAS ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

 

6.1. Meio Físico 6.1 – MEIO FÍSICO  

6.1.1. Metodologia Aplicada 6.1.1 – Metodologia Aplicada  

6.1.2. Climatologia 6.1.2 – Clima  

6.1.3. Qualidade do Ar Não se aplica A implantação do 
empreendimento 
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ITEM TERMO DE REFERÊNCIA 
ITEM ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

OBSERVAÇÃO 

condomínio industrial não 
irá causar alteração na 
qualidade do ar. Os 
impactos serão causados 
quando da instalação das 
indústrias, dessa forma 
sugere-se que o 
diagnóstico da qualidade 
do ar seja feito durante o 
licenciamento de cada 
indústria.  

6.1.4. Ruídos e Vibração Não se aplica 

Não haverá geração de 
ruídos e/ou vibração na 
implantação do Complexo 
Industrial. Sugere-se que 
cada indústria faça o seu 
próprio diagnóstico. 

6.1.5. Geologia/ Geomorfologia/ 
Pedologia 

6.1.3 – Geologia 

6.1.4 – Geomorfologia 

6.1.5 – Pedologia 

 

6.1.6. Recursos Hídricos 6.1.5 – Recursos Hídricos  

6.1.7. Usos da Água 6.1.5 – Recursos Hídricos 

Ver também o anexo 
referente ao Relatório de 
Disponibilidade Hídrica do 
Rio Iapó 

6.2. Meio Biótico 6.2 – Meio Biótico  

6.2.1. Orientações Gerais Não se aplica  

6.2.2. Apresentação dos Resultados Não se aplica  

6.3. Biota Terrestre Não se aplica  

6.3.1. Flora 6.2.1 – Vegetação  

6.3.2. Fauna 6.2.2 – Fauna  

6.4. Biota Aquática 6.2.2.1 – Ictiofauna  

6.5. Bioindicadores Não se aplica 
Os bioindicadores são 
citados dentro dos seus 
grupos faunísticos. 

6.6. Unidades de Conservação 6.2.3 – Unidades de Conservação  

7. Meio Socioeconômico 6.3 – Meio Socioeconômico  

7.1. Metodologia Aplicada Não se aplica. 
A metodologia é 
apresentada ao longo do 
item e subitens.  

7.2. Caracterização da População 
6.3.1.2 – Aspectos Sociais 

6.3.2.2 – Aspectos Sociais 
 

7.3. Economia Regional e Local 
6.3.1.4 – Atividades Econômicas 

6.3.2.4 – Atividades Econômicas 
 

7.4. Estrutura Ocupacional no âmbito da 
economia local 

Não se aplica 

Essas informações estão 
descritas ao longo de todo 
o diagnóstico 
socioambiental. 

7.5. Finanças Públicas e Municipais Não se aplica 

Essas informações estão 
descritas ao longo de todo 
o diagnóstico 
socioambiental. 
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ITEM TERMO DE REFERÊNCIA 
ITEM ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

OBSERVAÇÃO 

7.6. Atividades Produtivas Não se aplica 

Essas informações estão 
descritas ao longo de todo 
o diagnóstico 
socioambiental. 

7.7. Condições de Vida 

6.3.1.3 – Infraestrutura Domiciliar e 
Municipal 

6.3.2.3 – Infraestrutura Domiciliar e 
Municipal 

 

7.8. População Diretamente Afetada Não se aplica 

Não há moradores na 
ADA. A população mais 
próxima está identificada 
no item 6.3.1 – 
Diagnóstico 
Socioeconômico da Área 
de Influência Indireta 

7.8.1. Caracterização das Comunidades 
Tradicionais e/ou Quilombolas e 
Indígenas 

Não se aplica 

Essas informações estão 
descritas ao longo de todo 
o diagnóstico 
socioambiental. 

7.9. Organização Social, Cultural e 
Político- Institucional Organização e 
Ações da Sociedade Civil 

Não se aplica 

Essas informações estão 
descritas ao longo de todo 
o diagnóstico 
socioambiental. 

7.10. Uso e Ocupação do Solo no 
Entorno 

6.3.1.5 – Uso do Solo 

6.3.2.5 – Uso do Solo 
 

7.11. Patrimônio Histórico, Arqueológico 
e Cultural 

6.3.3 – Patrimônio Histórico, 
Arqueológico e Cultural 

 

8. Análise Integrada e Prognóstico 
Ambiental 

7 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

9 – PROGNÓSTICO DA QUALIDADE 
AMBIENTAL FUTURA 

 

8.1. Passivos Ambientais Não se aplica  

8.2. Avaliação de Impactos Ambientais 
7.1.1 – Avaliação de Impactos 
Ambientais 

 

8.3. Medidas Mitigadoras/ 
Compensatórias e Programas 
Ambientais 

8 – MEDIDAS E PROGRAMAS 
AMBIENTAIS 

 

8.3.1. Medidas Mitigadoras e 
Compensatórias 

Não se aplica  
Ver 8 – Medidas e 
Programas Ambientais 

8.3.2. Programas de Controle e 
Monitoramento 

8 – MEDIDAS E PROGRAMAS 
AMBIENTAIS 

 

9. Compensação Ambiental 3.6 – Compensação Ambiental  

10. Conclusões 10 – Conclusões  

11. Equipe Técnica e Autenticação 
1.3 – Empresa Responsável pelo EIA e 
RIMA 

 

12. Bibliografia 
11 – REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 

13. Considerações Finais Não se aplica  

14. Anexos Anexos  

15. Glossário Glossário   
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1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

As informações gerais descritas nesse item se referem ao projeto do Complexo Industrial da 
Cargill e traz informações gerais sobre o empreendimento e o empreendedor, além dos 
envolvidos na elaboração do estudo ambiental, conforme segue. 

1.1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

“Complexo Industrial da Cargill, localizado no município de Castro/PR” 

1.2 – EMPREENDEDOR 

Cargill Agrícola S/A 

Endereço: Rodovia PR-090 Km 115, Caixa Postal 1001/ CEP 84166-980, Castro/PR 
Telefone: (42) 3232-1329 
CNPJ:  60.498.706/0390-10 

Gerente de Meio Ambiente de Amidos e Adoçantes América do Sul 

Rudolfo Friedrich von Borstel 

Endereço: Rua Will Cargill, 880, Distrito Industrial, CEP 38402-350, Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3218-5187 
E-mail:  rudolfo_borstel@cargill.com 

1.3 – EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EIA E RIMA 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Endereço: Rua Euzébio da Motta, 450, Juvevê, CEP 80.530-260, Curitiba/PR 
Telefone: (41) 3252.5861 Fax: (41) 3252.5871 
CNPJ:  81.188.542/0001-31 
Inscrição Estadual: Isenta 
E-mail:  stcp@stcp.com.br 
CTF/IBAMA:  57973 

Responsável Técnico: Joésio Deoclécio Pierin Siqueira 

mailto:stcp@stcp.com.br
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1.4 – OBJETIVO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

O Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da área destinada à implantação do 
Complexo Industrial da Cargill foram elaborados para atender ao estabelecido na 
Constituição Federal, a qual define ao Poder Público: “exigir na forma da lei, para a 
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade” (art. 225 § 
1º, IV). 

1.5 – ABRANGÊNCIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Para determinar a abrangência da avaliação ambiental do empreendimento proposto, a 
equipe multidisciplinar foi composta por profissionais das diversas áreas do conhecimento, 
que determinaram os seguintes aspectos: 

 Avaliação ambiental da Área Diretamente Afetada (ADA), da Área Influência Direta 
(AID) e Área de Influência Indireta (AII); e, 

 Atendimento ao Termo de Referência fornecido pelo Instituto Ambiental do Paraná, 
documento norteador deste estudo. 

Conforme preconizado pelo Termo de Referência do IAP, o estudo foi realizado no 
município de Castro, a cerca de 150 km de Curitiba, local pretendido para implantação do 
Complexo Industrial da Cargill. 

1.6 – EQUIPE PARTICIPANTE DO EIA/RIMA 

A equipe multidisciplinar envolvida no estudo e responsável pela elaboração do EIA é 
apresentada a seguir (ver currículos da equipe principal no Anexo 1.01). O Anexo 1.02 exibe 
cópia da ART e Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

1.6.1 – Coordenação Geral 

 

___________________________________________________ 

Joésio Deoclécio Pierin Siqueira – Engenheiro Florestal 
Doutor em Política e Economia Florestal 

CREA 4057/D-PR Visto CREA/BA 22870 CTF 183508 

1.6.2 – Coordenação de Áreas 

Coordenação Técnica 

 

___________________________________________________ 

Ramon Gomes – Engenheiro Ambiental 
CREA/SC 069895-8/D  CTF 507177 
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Supervisão Técnica 

 

___________________________________________________ 

Bruno Matuella – Biólogo 
Especialista em Gestão Ambiental 

Mestre em Sistemas Costeiros e Oceânicos 
CRBio/PR 41797/07-D  CTF 3614597 

1.6.3 – Meio Físico 

Coordenação do Meio Físico 

Michela Cavilha – Geógrafa    _____________________________ 

Especialista em Análise Ambiental 
Mestre em Meio Ambiente Urbano e Industrial 
CREA/PR: 93566/D   CTF 1503810 

Equipe Meio Físico 

Marcelo Lentini Ribas     _____________________________ 

Engenheiro Ambiental 
Especialista em Recursos Hídricos 
CREA/PR: 98310/D  CTF 4699226  

Cristiane Schappo     _____________________________ 

Engenheira Ambiental 
Mestre em Meio Ambiente Urbano e Industrial 
CREA/PR: 81943/D  CTF 5113880 

Candice Schauffert Garcia     _____________________________ 

Engenheira Civil 
Doutora em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental  
CREA/PR: 67059/D 

1.6.4 – Meio Biológico 

Coordenação do Meio Biótico 

Sérgio Augusto Abrahão Morato – Biólogo  _____________________________ 

Doutor em Ciências Biológicas – Zoologia 
Especialista em Herpetofauna 
CRBio/PR 08478-07/D CTF 50879 
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Equipe Meio Biótico 

Luciano Ceolin     _____________________________ 

Biólogo 
Especialista em Botânica 
CRBio/PR 50464/07D  CTF 2001711 

Eduardo Carrano     _____________________________ 

Biólogo, Doutor em Ecologia e Conservação 
Especialista em Avifauna 
CRBio/PR 25845/07D  CTF 298809 

Matheus Oliveira Freitas    _____________________________ 

Biólogo, Doutorado em Ecologia e Conservação 
Especialista em Ictiofauna 
CRBio/PR 41508/07  CTF 2550071 

Michel Miretzki     _____________________________ 

Biólogo, Dr. em Zoologia 
Especialista em Mastofauna 
CRBio/PR 17.716/07D CTF 26767 

1.6.5 – Meio Socioeconômico 

Coordenação do Meio Socioeconomico 

Cláudia Pereira Sampaio – Engenheira Agrônoma  _____________________________ 
Doutora em Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável 
CREA/PR 23603/D   CTF 4732705 

Equipe Meio Socioeconômico 

Renata Cristine da Silva Gonçalves   _____________________________ 

Economista 
Especialista em Econima e Meio Ambiente  
CTF 6013448 

Janon Siqueira - Advogado    _____________________________ 

Especialista em Direito Contemporâneo, com ênfase em Direito Público 
Especialista em Direito Notarial e Registral Imobiliário 
Especialista em Direito Empresarial Aplicado 
OAB/PR 50.204  CTF 5394404933 
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Everson Fogolari - Arqueólogo   _____________________________ 

Especialista em Arqueologia 
CTF 574843 

1.6.6 – Análise Ambiental 

Coordenação da Análise Ambiental 

Sérgio Augusto Abrahão Morato – Biólogo  _____________________________ 

Doutor em Ciências Biológicas – Zoologia 
Especialista em Herpetofauna 
CRBio/PR 08478-07/D CTF 50879 

Equipe Análise Ambiental 

Bruno Matuella – Biólogo    _____________________________ 

Especialista em Gestão Ambiental 
Mestre em Sistemas Costeiros e Oceânicos 
CRBio/PR 41797/07-D CTF 3614597 

Michela Cavilha – Geógrafa    _____________________________ 

Especialista em Análise Ambiental 
Mestre em Meio Ambiente Urbano e Industrial 
CREA/PR: 93566/D   CTF 1503810 

Renan Lindner - Engenheiro Químico  _____________________________ 

Especialista em Impactos Industriais e Efluentes 
CREA/SC 48420-5 

1.6.7 – Sensoriamento Remoto e Mapeamento 

Juliana Boschiroli Lamanna Puga   _____________________________ 

Engenheira Cartógrafa 
CREA/PR 28.668/D  CTF 610018 

1.6.8 – Elaboração do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 

Leticia K. Monteiro de Almeida Ulandowski - Bióloga____________________________ 

Especialista em Gestão Ambiental na Indústria 
CRBio/PR 28.788-07/D  CTF 301375 
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1.6.9 – Equipe de Apoio 

Alisson Bernardi    Técnico em Geoprocessamento 

Daniel Sebastião Angelo Júnior  Técnico em Meio Ambiente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 

O presente item exibe de forma resumida todos os programas da esfera federal, estadual e 
municipal presentes no munícipio de Castro, por área social de atuação. 

2.1 – DISPOSITIVOS LEGAIS 

A análise da legislação aplicável foi realizada considerando os principais aspectos a serem 
observados na Legislação Federal, do Estado do Paraná e do município de Castro, nos 
quais está localizada a área de abrangência do empreendimento proposto pela Cargill 
Agrícola S/A. 

Tratam-se das previsões legais consideradas mais relevantes para o estudo. Eventual não 
menção de determinada norma não implica em afirmar que o empreendimento está isento 
de seu cumprimento. 

2.1.1 – Legislação Federal 

2.1.1.1 – Constituição Federal 

Com a promulgação da Constituição Federal, foi implementada a distribuição de 
competências em matéria ambiental, que atribuiu competência concorrente entre os três 
entes da Federação, para legislar sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e ao 
patrimônio cultural, e competência comum entre os mesmos para protegê-los. 

Segundo o art. 24, da Carta Magna, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar, entre outras coisas, sobre: 

“(...) V - Produção e consumo  

VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição  

VII - Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico 

VIII - Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” 

Por sua vez, é competência administrativa comum da União, dos Estados e dos Municípios, 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as 
florestas, a fauna e a flora, conforme determina o Art. 23, incisos VI e VII da Constituição 
Federal. 

Não obstante, o empreendimento objeto do presente EIA/RIMA deve estar inserido dentro 
dos princípios da ordem econômica (Art. 170), como a função social da propriedade e 
defesa do meio ambiente, e disposições que tratam da Cultura Nacional (Arts. 215 e 216). 

O Título VIII - “Da ordem social” está inserido o Capítulo VI, que trata, no Art. 225, “Do meio 
ambiente”. Em tal artigo consta, de forma sucinta, os direitos, deveres e princípios a serem 
observados pelo Poder Público e pelos cidadãos, no que tange à causa ambiental. Através 
do mesmo, elevou-se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à categoria de 
direito fundamental à vida. 
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De acordo com o referido artigo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
um direito difuso, de todos, indistintamente, e por tal motivo, existe a obrigação, do Poder 
Público e da coletividade, de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Preceitua o caput do Art. 225: 

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”. 

E o § 1º estabelece as obrigações do Poder Público, entre outras as de: 

“I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; (...) 

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 (...) 

§ 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. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
(...)” 

Importante mencionar que com o advento da Constituição Federal de 1988 elevou-se o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à categoria de direito fundamental à 
vida. 

Sob este viés, a exigência de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental para instalação 
de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, 
instituída através da Resolução CONAMA nº 001/86, foi recepcionada pela Constituição 
Federal. 

2.1.1.2 – Política Nacional de Meio Ambiente – Lei Federal n° 6.938/81 

No âmbito federal foi a Lei nº 6.938/81 que tratou sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, dispondo sobre seus fins e mecanismos de formulação e aplicação.  

A referida norma propõe o desenvolvimento de maneira sustentável com a manutenção da 
qualidade de vida e do equilíbrio ecológico, citando, em diversas oportunidades, o conceito 
de “utilização racional dos recursos ambientais”. Embora não descreva como este é 
alcançado, fornece os princípios nos quais devem se pautar quem utilizar os recursos 
ambientais: 

“Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições de desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses de segurança nacional e à proteção de dignidade da vida humana, 
atendidos os seguintes princípios: 
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I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o 
meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo;  

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; (...) 

V - controle e zoneamento das atividades potencialmente poluidoras;  

VII - acompanhamento do Estado da qualidade ambiental; (...)” 

Dentre os principais objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, previstos no Art. 4º 
desta Lei, merecem destaque alguns deles: 

“I - a busca da compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; (...) 

III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; (...) 

VII - à implantação, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao usuário da contribuição pela utilização de 
recursos ambientais com fins econômicos (...)” 

Busca-se o desenvolvimento de maneira sustentável, com a manutenção da qualidade de 
vida e do equilíbrio ecológico. Nesse sentido, a lei cita, em diversas oportunidades, o 
conceito de “utilização racional dos recursos ambientais”. Embora não descreva como este 
deva ser alcançado, a lei fornece os princípios nos quais devem se pautar quem utilizar os 
recursos ambientais.  

Todos devem fazê-lo respeitando os princípios que esta lei estabelece, o que está 
expressamente determinado no Parágrafo Único do Art. 5º: “As atividades empresariais 
públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional 
do Meio Ambiente”. 

Os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, por sua vez, estão elencados no 
Art. 9, destacando-se: 

“I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  

II - o zoneamento ambiental;  

III - a avaliação de impactos ambientais;  

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidora;  

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; (...) 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;  
(...) 

XII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais (...)” 

A necessidade de licenciamento ambiental para obras ou atividades efetiva e 
potencialmente poluidoras, ou capazes de causar degradação ambiental, está prevista no 
Art. 10 da PNMA, que assim disciplinou a matéria: 

Art. 10.  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.   

Outra previsão de destaque consta no Art. 14, § 1º, que trata da responsabilidade objetiva 
pelos danos causados ao meio ambiente, impondo ao poluidor, independentemente da 
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existência de culpa, a responsabilidade de indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente. 

2.1.1.3 – Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei Federal n° 9.433/97 

A Lei Federal n° 9.433/97, instituiu a Política Nacional e criou o Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos, estabeleceu no seu art. 1º, que a água é um bem de domínio público, 
sendo um recurso limitado, dotado de valor econômico e cuja gestão deve sempre 
proporcionar o seu uso múltiplo. 

Entre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, previstos no Art. 2º desta lei, o 
inciso I que estabelece a necessidade de se assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 
usos. 

Para a implementação desta Política, a Lei Federal nº 9.433/97, em seu Art. 3º elege 
algumas diretrizes gerais de ação, entre as quais estão a integração da gestão de recursos 
hídricos com a gestão ambiental, a articulação do planejamento de recursos hídricos com o 
dos setores usuários e com os planejamentos regionais, estaduais e nacionais e a 
integração da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. 

Destaque-se ainda que, sobre a necessidade de outorga de uso de água, o Art. 12 da 
referida lei dispõe estarem sujeitos à outorga pelo Poder Público, os direitos de uso dos 
seguintes recursos hídricos: 

“I - a derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água 
para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 
produtivo; (...) 

III - o lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos e 
gasosos, tratados ou não, com o fim de diluição, transporte ou disposição final,  

 § 1° Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em 
regulamento: (...) 

II – as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes (...)” 

2.1.1.4 – Lei de Crimes Ambientais – Lei Federal n° 9.605/98 e Decreto Federal n° 
6.514/08, que a Regulamenta 

A Lei Federal n° 9.605/98 dispôs sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, aplicáveis até mesmo à pessoa jurídica 
seus diretores, administradores, gerentes, prepostos ou mandatários que, sabendo da 
conduta criminosa de outrem, deixam de impedir a sua prática, quando podiam agir para 
evitá-la. 

O Art. 3º desta Lei dispõe expressamente sobre a responsabilidade administrativa, civil e 
penal das pessoas jurídicas, nos casos de infração cometida por decisão de seu 
representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de 
sua entidade. O Parágrafo Único deste artigo alerta que a responsabilidade das pessoas 
jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 

A seguir faz-se uma breve exposição alguns crimes previstos na referida lei, cujo 
conhecimento é relevante para o empreendimento em análise: 

i. Crimes Contra a Flora: Entre os crimes contra a flora estão o de destruição ou 
danificação de floresta considerada de preservação permanente, o de causar dano 
direto ou indireto à Unidade de Conservação e o de impedir ou dificultar a 
regeneração de florestas e demais formas de vegetação; 
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ii. Poluição e Outros Crimes Ambientais: Destacam-se entre esses crimes o de 
produção, embalagem, importação, exportação, comercialização, fornecimento, 
transporte, armazenamento, guarda depósito e uso de produto ou substância tóxica, 
perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis e regulamentos, bem como o de construção, 
reforma, ampliação, instalação ou funcionamento de estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 
ambientais competentes. 

Além desses temas, a Lei tipifica como crimes outras ações ou omissões contra a fauna, 
contra o patrimônio urbano e cultural e contra a administração ambiental. 

A referida lei e seu decreto regulamentador também dispõem sobre as infrações 
administrativas ambientais, assim consideradas “toda a ação ou omissão que viole as regras 
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente” (Art. 70 da Lei 
Federal n° 9.605/98).  

Destaque-se que vários dos crimes ambientais previstos na lei também são considerados 
infrações administrativas, como é o caso dos crimes anteriormente elencados. Em alguns 
casos, no entanto, as ações e omissões são consideradas somente infrações 
administrativas, a exemplo da falta de averbação de Reserva Legal (Art. 55 do Decreto 
Federal n° 6.514/08). 

2.1.1.5 – Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) Lei Federal n° 9.985/00 
e Decreto Federal nº 4.340/02 que a Regulamenta 

A Lei Federal n° 9.985/00 foi promulgada para regulamentar o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e 
VII da Constituição Federal, instituindo assim, o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC.  

Seu art. 36 trata especificamente do licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento no EIA/RIMA. 

De acordo com esse artigo, nos casos de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade de 
Conservação do Grupo de Proteção Integral.  

O § 1º do referido artigo determina que o montante de recursos a ser destinado pelo 
empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos 
para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental 
licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento1.  

O § 3º estabelece que 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. 

Referida lei determina que a escolha das Unidades de Conservação a serem beneficiadas 
pela compensação, será definida pelo órgão ambiental licenciador, consideradas as 
propostas apresentadas no EIA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser 

                                                
1
 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) sob n° 3378-3, ainda em curso, discute a 

inconstitucionalidade do Art. 36 da Lei Federal n° 9.985/00. Em decisão proferida em 09/04/2008 o 
STF por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade 
das expressões indicadas no voto reajustado do relator, constantes do § 1º do artigo 36 da Lei nº 
9.985/2000. Referida acao ainda está em trâmite no STF, aguardando julgamento final. 
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contemplada a criação de novas Unidades de Conservação, sendo que necessariamente as 
Unidades de Conservação que estiverem na área de influência direta do empreendimento 
deverão ser contempladas e será necessário constar uma autorização do órgão responsável 
por sua administração para o licenciamento do empreendimento. 

Assim, quando da apresentação deste EIA/RIMA, o órgão ambiental licenciador deve 
avaliar, com base nos resultados apresentados pelo presente estudo, se o impacto causado 
pelo empreendimento proposto é significativo, e, em caso positivo, propor, dentre as 
alternativas apresentadas no EIA/RIMA, qual a Unidade de Conservação que deverá ser 
apoiada com o aporte do percentual definido pelo IBAMA para o licenciamento do 
empreendimento, ou ainda se será criada uma nova Unidade de Conservação, conforme 
determina o Art. 36 da Lei do SNUC. 

É importante ressaltar ainda que caso exista na área diretamente afetada pelo 
empreendimento algum local de interesse para criação de uma Unidade de Conservação, as 
atividades ali desenvolvidas podem sofrer limitações administrativas de uso, tudo em 
conformidade com o art. 22-A: 

Art. 22-A. O Poder Público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e 
outras atividades econômicas em andamento e obras públicas licenciadas, na 
forma da lei, decretar limitações administrativas provisórias ao exercício de 
atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de 
degradação ambiental, para a realização de estudos com vistas na criação de 
Unidade de Conservação, quando, a critério do órgão ambiental competente, 
houver risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes. 

§ 1º. Sem prejuízo da restrição e observada a ressalva constante do caput, na 
área submetida a limitações administrativas, não serão permitidas atividades que 
importem em exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação 
nativa. 

§ 2º A destinação final da área submetida ao disposto neste artigo será definida 
no prazo de 7 (sete) meses, improrrogáveis, findo o qual fica extinta a limitação 
administrativa.” 

Destaque-se o Decreto nº 4.340/02, o qual regulamentou a Lei do SNUC, determinando em 
seu art. 31 o seguinte: 

Art. 31.  Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 
da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo 
prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em que 
considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio 
ambiente.  

§ 1º  O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo.  

§ 2º  O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo 
empreendimento e das características do ambiente a ser impactado. 

§ 3º  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. 

§ 4º  A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles 
empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho; 

Já no seu art. 33, referido Decreto disciplina a prioridade de aplicação dos recursos da 
compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei 9.985/2000, nas Unidades de 
Conservação, existentes ou a serem criadas. 
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2.1.1.6 – Estatuto da Cidade – Lei Federal n° 10.257/2001 

Esta lei regulamentou os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam “Da Política 
Urbana”, nos termos do art. 1º, no seu parágrafo único, estabelece normas de ordem pública 
e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Segundo o art. 2º estão entre as diretrizes gerais da política urbana: (i) garantia do direito a 
cidades sustentáveis; (ii) gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade; (iii) cooperação entre os 
governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social; (iv) planejamento do desenvolvimento das 
cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e 
do território sob sua área de influência; (v) oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 
características locais; (vi) ordenação e controle do uso do solo; (vii) integração e 
complementaridade entre as atividades urbanas e rurais; (viii) adoção de padrões de 
produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites 
da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área 
de influência; e (ix) proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 

Sobre o Plano Diretor o art. 40 afirma ser o mesmo o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana, como parte integrante do processo de planejamento 
municipal, devendo englobar o território do Município como um todo. A lei que instituir o 
plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos. 

Esta lei regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam “Da Política 
Urbana”, e em seu art. 41, estabelece a obrigatoriedade do Plano Diretor, nos seguintes 
casos: 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 
no § 4º do art. 182 da Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos.  

§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no 
inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano 
diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. 

Da leitura do referido artigo, devemos concluir que este deve ser interpretado de forma 
integrada com a Lei 9.985, no seu art. 36, § 3º, bem como o art. 31, Parágrafo Único do 
Decreto Federal nº 4.340/02, uma vez que as três normas se referem à forma como parte 
dos recursos compensatórios devem ser aplicados, seja na Unidade de Conservação 
diretamente afetada ou na elaboração do Plano Diretor dos municípios diretamente afetados 
pelo empreendimento. 
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2.1.1.7 – Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei Federal n° 12.305/10 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi criada para determinar os princípios, 
objetivos e instrumentos, assim como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às responsabilidades dos 
geradores e do Poder Público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (Art. 1º). 

Os objetivos da criação desta lei estão prescritos no seu art. 7º, e entre eles estão a 
proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; adoção, desenvolvimento e 
aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; gestão 
integrada de resíduos sólidos. 

Já entre os instrumentos da PNRS, cumpre destacar alguns incisos do art. 8º: 

São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

I - os Planos de Resíduos Sólidos;  

II - os inventários e o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos;  

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos; (...) 

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e 
tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e 
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;  

VII - a pesquisa científica e tecnológica; (...) 

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico;  

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
(SINIR);  

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA); (...) 

XVI - os acordos setoriais;  

XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, 
entre eles:  

a) os padrões de qualidade ambiental;  

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais; (...) 

d) a avaliação de impactos ambientais;  

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA);  

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; (...) 

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; 

XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação 
entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento 
e à redução dos custos envolvidos 

O Art. 14 da lei destaca que são Planos de Resíduos Sólidos: (i) o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos; (ii) os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos; (iii) os Planos 
Microrregionais de Resíduos Sólidos e os Planos de Resíduos Sólidos de regiões 
metropolitanas ou aglomerações urbanas; (iv) os Planos Intermunicipais de Resíduos 
Sólidos; (v) os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e (vi) os Planos 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  
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Conforme está estabelecido no art. 20 da referida lei, os geradores de resíduos sólidos 
industriais, que são gerados nos processos produtivos e instalações industriais, estão 
sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, bem como fará 
parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade 
pelo órgão competente do SISNAMA (art. 24). 

A lei ainda institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, conforme atribuições e 
procedimentos nela previstos (Art. 30). 

Destaque-se que a PNRS proíbe a destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou 
rejeitos através de lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 
lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; queima a céu 
aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; 
e outras formas vedadas pelo Poder Público (Art. 47). 

2.1.1.8 – Competência Ambiental Comum entre os Entes da Federação Lei 
Complementar Federal nº 140/2011 

A Lei Complementar n° 140/11 regulamenta o art. 23 da Constituição Federal, dispondo 
sobre a competência ambiental comum entre os entes da federação (União, Estados e 
Municípios), tendo como objetivo tornar tal competência mais clara em diversos aspectos, 
tratando inclusive da atuação supletiva e subsidiária dos mesmos. 

No que se refere especificamente à repartição das competências ao licenciamento 
ambiental de atividades, os Arts. 7° a 9° assim dispõem: 

Art. 7°. São ações administrativas da União: (...) 

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:  

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;  

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou 
na zona econômica exclusiva;  

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;  

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela 
União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;  

f) de caráter militar (...);  

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e 
dispor material radioativo (...); ou  

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de 
proposição da Comissão Tripartite Nacional (...);  

Art. 8° São ações administrativas dos Estados: (...) 

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7° e 9°; (...) 

XVI - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em: (...) 

b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7°; e  

c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, 
pelo Estado; (...) 

Art. 9° São ações administrativas dos Municípios: (...) 
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XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei 
Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou 
empreendimentos:  

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme 
tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou 

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto 
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); (...) 

Como se pode observar, a competência estadual para licenciar o empreendimento em 
questão resta caracterizada, na medida em que o mesmo não se enquadra nas hipóteses 
elencadas nos arts. 7º e 9º (competência da União e dos Municípios para licenciar, 
respectivamente). 

Outro importante dispositivo constante em tal lei é o art. 13, segundo o qual os 
empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um 
único ente federativo, podendos os demais órgãos se manifestarem quando acharem 
necessário, conforme determina o referido artigo:  

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as 
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.  

§ 1° Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão 
responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados 
os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.  

§ 2° A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é 
autorizada pelo ente federativo licenciador.  

§ 3° Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços 
afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade 
do serviço prestado pelo ente federativo. 

O Art. 14 da referida lei, por sua vez, reforça a necessidade de cumprimento dos prazos 
estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento (previstos genericamente 
na Resolução CONAMA n° 237/97), nos seguintes termos: 

Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para 
tramitação dos processos de licenciamento. 

§ 1° As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento 
ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única 
vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos.  

§ 2° As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos 
feitos pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que 
continua a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor.  

§ 3° O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença 
ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela 
dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva referida no art. 15.  

§ 4º A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado 
na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a 
manifestação definitiva do órgão ambiental competente”  

2.1.1.9 – Novo Código Florestal – Lei Federal n° 12.651/12 

Referido Código foi publicado no Diário Oficial da União em 28/05/2012, cumprindo destacar 
algumas importantes previsões do referido código, à saber: Áreas de Preservação 
Permanente (APP), Programa de Regularização Ambiental (PRA) e supressão de vegetação 
nativa e exploração florestal. 
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Outros temas, não considerados como importantes para esta análise, no entanto, são 
tratados pelo Novo Código Florestal, entre eles o Programa de Apoio e Incentivo à 
Preservação e Recuperação do Meio Ambiente e a Cota de Reserva Ambiental (CRA, que 
no Código anterior era denominada de Cota de Reserva Florestal – CRF). 

No que tange o conceito de APP, não houve nenhuma alteração no novo código, conforme 
estabelecido no art. 4º, devendo a sua vegetação, como regra, ser mantida e/ou recomposta 
pelo proprietário, possuidor ou ocupante da área a qualquer título (art. 7º), sendo admitida a 
intervenção ou a supressão de sua vegetação nativa somente nas hipóteses de utilidade 
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental2 (art. 8º). 

Art. 4º  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei: 

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; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) 
a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 
600 (seiscentos) metros; 

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; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

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; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

                                                
2
 Nos termos do Art. 3º, X da Lei Federal nº 12.651/12, é considerada atividade de eventual ou baixo impacto ambiental: (i) 

abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, 
ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo 
agroflorestal sustentável; (ii)  implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, 
desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber; (iii) implantação de trilhas para o desenvolvimento 
do ecoturismo; (iv) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; (v) construção de moradia de 
agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas 
rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores; (vi) construção e manutenção de cercas na 
propriedade; (vii) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação 
aplicável; (viii) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas 
e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos; (ix) plantio de espécies nativas produtoras de 
frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem 
prejudique a função ambiental da área; (x) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, 
incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa 
existente nem prejudiquem a função ambiental da área; (xi) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais 
e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de 
Meio Ambiente. 
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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; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 
seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 
de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 
encharcado.  

No que se refere ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), este compreende o 
conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e posseiros rurais 
com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental de suas propriedades.  

A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA. Com base 
no requerimento de adesão ao PRA, o órgão ambiental competente convocará o proprietário 
ou possuidor para assinar Termo de Compromisso (TC), que constituirá título executivo 
extrajudicial, e deve conter as obrigações de manter, recuperar ou recompor as APPs, RLs, 
ou ainda de compensar áreas de RL (art. 59, § 2º e 3º).  

Conforme ainda é determinado no Código Florestal, os proprietários ou possuidores rurais 
têm 1 ano, a contar da implantação do CAR para cadastrar suas propriedades ou posses, e 
têm 1 ano, a contar da data da implantação do Programa de Regularização Ambiental 
(PRA), para aderir a tal programa, referidos prazos já foram inclusive prorrogados para que 
todos os proprietários e possuidores possam se adequar ao estabelecido no novo Código 
Florestal. 

A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público 
como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR e de prévia 
autorização do órgão estadual competente, conforme estabelecido no art. 26. Nas áreas 
passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue espécie da flora 
ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial, ou espécies migratórias, 
dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a 
conservação da espécie (art. 27). Não é prevista supressão de vegetação na área do 
empreendimento. 

Ao final cumpre salientar que, conforme determina o art. 51, o órgão ambiental competente, 
ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com a lei, deverá embargar a obra 
ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada 
a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e 
dar viabilidade à recuperação da área degradada: 

Art. 51.  O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do 
desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra 
ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida 
administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a 
regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área 
degradada. 

§ 1º  O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o 
desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as 
demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. 

§ 2º  O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as 
informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de 
computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, 
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caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se 
encontra o respectivo procedimento administrativo. 

§ 3º  A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão 
em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos 
do embargo, conforme o caso. 

2.1.1.10 – Controle de Poluição do Meio Ambiente Provocado por Atividades 
Industriais Decreto Lei nº 1.413/75 e Decreto Lei nº 76.389/75 

O Decreto nº 1.413/75, dispõe sobre o controle de poluição do meio ambiente provocado por 
atividades industriais, estabelecendo no seu art. 1º, que as indústrias instaladas ou a se 
instalarem em território nacional são obrigadas a promover as medidas necessárias a 
prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do meio 
ambiente. 

No referido decreto ainda é determinado no seu art. 4º, que nas áreas críticas, será adotado 
esquema de zoneamento urbano, objetivando, inclusive, para as situações existentes, 
viabilizar alternativa adequada de nova localização, nos casos mais graves, assim como, em 
geral, estabelecer prazos razoáveis para a instalação dos equipamentos de controle da 
poluição. 

Já o Decreto nº 76.389/75, dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição 
industrial, de que trata o Decreto nº 1.413/75, conceituando a poluição industrial como 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio-ambiente, 
causadas por qualquer forma de energia ou de substância, sólida, líquida ou gasosa, ou 
combinação de elementos despejados pelas indústrias, em níveis capazes, direta ou 
indiretamente. 

O art. 4º do referido decreto estabelece ainda que os Estados e Municípios, no limite das 
suas competências, estabelecer condições para o funcionamento das empresas: 

Art. 4º. Os Estados e Municípios, no limite das respectivas competências, 
poderão estabelecer condições para o funcionamento das empresas, inclusive 
quanto à prevenção ou correção da poluição industrial e da contaminação do 
meio-ambiente, respeitados os critérios, normas e padrões fixados pelo Governo 
Federal.  
Parágrafo único. Observar-se-á sempre, no âmbito dos diferentes níveis de 
Governo, a orientação de tratamento progressivo das situações existentes, 
estabelecendo-se prazos razoáveis para as adaptações a serem feitas e, quando 
for o caso, proporcionado alternativa de nova localização com apoio do setor 
público.  

2.1.1.11 – Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 

Sobre o tema igualmente são importantes no âmbito federal as resoluções do CONAMA, 
órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, que tem por finalidade assessorar, estudar e 
propor diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e 
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade devida (Art. 6º, II da Lei 
Federal n° 6.938/81). 

Salienta-se, no entanto, ter sido abordada neste item somente a normativa considerada 
diretamente relacionada com o empreendimento. 



2 – Regulamentação Aplicável  

2.14                                                                                                                2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

 Resolução CONAMA n° 001/86 (alterada pela Resolução CONAMA n° 011/86) 

A Resolução CONAMA 001/86 dispõe sobre as diretrizes gerais para uso e implementação 
da avaliação de impacto ambiental. 

O artigo 1º desta resolução descreve como impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante de atividades humanas que, direta ou indiretamente 
afetem: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Segundo a legislação federal, a necessidade de elaboração deste Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) decorre do disposto no 
art. 2º desta Resolução, que estabelece, dentre as atividades modificadoras do meio 
ambiente que sujeitam o licenciamento à necessidade de elaboração e aprovação pelo 
órgão ambiental estadual competente de EIA/RIMA: 

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de 

recursos hídricos hidróbios?)160; 

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;   

O art. 5º destaca as diretrizes gerais a serem observadas pelo EIA: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;  

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 

fases de implantação e operação da atividade;  

III - 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;  

lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 

implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.  

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o 

órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, fixará 

as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características 

ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para 

conclusão e análise dos estudos. 

O art. 6º, por sua vez, define as atividades técnicas que terão obrigatoriamente que contar 
no EIA, entre as quais estão: (i) o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, 
contemplando o meio físico, biológico e de ecossistemas naturais e socioeconômico; (ii) 
análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas; (iii) definição das 
medidas mitigadoras dos impactos negativos; e (iv) elaboração de programa de 
acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos  e negativos. 

Já o art. 9º trata do RIMA, o qual deve refletir as conclusões do EIA, entre outros aspectos, e 
ao qual se dará publicidade (Art. 11). 
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 Resolução CONAMA n° 006/86 

Esta Resolução aprova os modelos de publicação de pedidos de licenciamento em 
quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão e aprova os 
novos modelos para publicação de licenças, conforme instruções que especifica. 

 Resolução CONAMA n° 09/87 

Esta Resolução dispõe sobre a realização de Audiências Públicas no processo de 
Licenciamento e atualmente encontra-se em processo de revisão, tendo como objetivo a 
exposição aos interessados do conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, 
dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito (art. 1º). 

O art. 2º determina que a Audiência Pública deve ser realizada sempre que o órgão 
licenciador julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério 
Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente. Este Órgão, a 
partir da data do recebimento do RIMA, fixa em edital e anuncia pela imprensa local a 
abertura do prazo que será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública. 

Importante destacar que caso seja solicitada a audiência pública e o Órgão Estadual não a 
realizar, a licença concedida não terá validade (art. 2°, § 2°). 

Após este prazo, a convocação é feita pelo Órgão licenciador, através de correspondência 
registrada aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa local. 

A audiência pública deve ocorrer em local acessível aos interessados podendo, em função 
da localização geográfica dos solicitantes e da complexidade do tema, haver mais de uma 
audiência pública sobre o mesmo projeto de Relatório de Impacto Ambiental (art. 2°, § 4° e § 
5°). 

A audiência pública deve ser dirigida pelo representante do Órgão licenciador que, após a 
exposição objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, abre as discussões com os 
interessados presentes (art. 3º). 

Ao final de cada audiência pública deverá ser lavrada uma ata sucinta, devendo constar 
todos os documentos escritos e assinados que forem entregues ao presidente dos trabalhos 
durante a seção. A ata da audiência pública e seus anexos, servem de base, juntamente 
com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do 
projeto (arts. 4° e 5°). 

 Resolução CONAMA n° 008/90 

Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos de emissão de poluentes no ar para 
processos de combustão externa de fontes fixas de poluição. 

No seu art. 1º, foi estabelecido em nível nacional, os limites máximos de poluentes do ar, 
nos processos de combustão externa, conforme estabelecido abaixo: 

Art. 1º. Estabelecer, em nível nacional, limites máximos de emissão de poluentes 
do ar (padrões de emissão) para processos de combustão externa em fontes 
novas fixas de poluição com potências nominais totais até 70 MW (setenta 
megawatts) e superiores.  

§ 1º A definição de limites máximos de emissão é aquela dada pela Resolução 
CONAMA nº 5, de 15/06/89, que instituiu o PRONAR.  

§ 2º Para os efeitos desta Resolução, fontes novas de poluição são aquelas 
pertencentes a empreendimentos, cujas LP venham a ser solicitadas aos órgãos 
licenciadores competentes após a publicação desta Resolução. 
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§ 3º Entende-se por processo de combustão externa em fontes fixas toda a 
queima de substâncias combustíveis realizada nos seguintes equipamentos: 
caldeiras; geradores de vapor; centrais para a geração de energia elétrica; 
fornos, fornalhas, estufas e secadores para a geração e uso de energia térmica; 
incineradores e gaseificadores. 

O art. 4º determina ainda que é de competência do órgão do meio ambiente estadual, para 
propor o enquadramento das Classes I e III (art. 2º), conforme estabelecido nesta resolução. 

O art. 5º, estabelece o seguinte ainda: 

Art. 5º O atendimento aos limites máximos de emissão aqui estabelecidos não 
exime o empreendedor do atendimento a eventuais exigências de controle 
complementares, conforme a legislação vigente. 

O art. 7º, ainda determina os limites máximos de emissão fixados nesta resolução: 

Art 7º Os limites máximos de emissão aqui fixados são passíveis de uma 1a 
revisão dentro de dois anos e, em seguida, a cada 5 (cinco) anos, quando 
também poderão ser, eventualmente, acrescentados outros poluentes gerados 
nos processos de combustão externa em fontes rixas. 

 Resolução CONAMA n° 237/97 

A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, considera o licenciamento como um de seus 
instrumentos, enquanto a Resolução CONAMA 237/97 o detalha. 

De acordo com a Resolução CONAMA 237/97, licenciamento ambiental é o procedimento 
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais 
e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. (art. 1º, inc. I, da Res. CONAMA 
237/97). 

A necessidade de elaboração de um EIA/RIMA, para a obtenção da licença ambiental de 
empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa 
degradação ambiental vem estabelecida no art. 3º, que assim determina: 

Art. 3º. A licença ambiental para empreendimentos ou atividades efetiva ou 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de 
prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o 
meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização 
de audiências públicas, quando couber, de acordo com regulamentação. 

Parágrafo Único - O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou 
empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do 
meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo 
processo de licenciamento. 

Já art. 8°, por sua vez, dispõe: 

Art. 8º. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá 
as seguintes licenças: 

Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade 
de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, 
da qual constituem motivo determinante; 
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Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinados para a operação. 

Parágrafo Único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 
empreendimento ou atividade” 

O art. 10, por sua vez, fornece as etapas que o procedimento de licenciamento ambiental 
deverá obedecer: 

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes 
etapas: 

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao 
início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;  

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida 
publicidade; 

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos 
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de 
vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 
competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise 
dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, 
podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e 
complementações não tenham sido satisfatórios; 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 
pertinente; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 
competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver 
reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não 
tenham sido satisfatórios; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 
publicidade. 

No seu parágrafo segundo, consta ainda a necessidade do EIA apresentar certidão da 
Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão 
em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o 
caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas 
pelos órgãos competentes.  

O Art. 14 estabelece o prazo máximo de 12 meses, a contar da data de protocolo, para o 
órgão ambiental competente analisar e deferir ou indeferir o pedido de licenciamento. 

É importante destacar que o licenciamento ambiental se trata de uma autorização 
condicionada, que pode a qualquer tempo ser suspensa ou cancelada, ou ter suas 
condicionantes e medidas de controle modificadas, em prol do interesse público. Tal 
medida, entretanto, deve ocorrer através de decisão motivada. É o que dispõe o Art. 19 e 
seus incisos: 

Art. 19 – O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá 
modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender 
ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer: 

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 
expedição da licença. 
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III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

Não obstante, cabe salientar que as disposições contidas nessa Resolução do CONAMA e 
nas demais devem ser interpretadas em conjunto com as demais disposições vigentes, 
especialmente as posteriores, como a Lei Complementar Federal nº 140/11.  

 Resolução CONAMA n° 313/02 

A resolução nº313/02, dispõe sobre o inventario nacional de resíduos sólidos industriais, 
estabelecendo que os resíduos existentes ou gerados pelas atividades industriais serão 
objeto de controle específico, como parte integrante do processo de licenciamento 
ambiental, conforme determinado no seu art. 1º. 

O art. 2º, conceitua ainda, resíduos sólido industrial e inventario nacional de resíduos sólidos 
industriais: 

I - resíduo sólido industrial: é todo o resíduo que resulte de atividades industriais 
e que se encontre nos estados sólido, semi-sólido, gasoso - quando contido, e 
líquido - cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 
de esgoto ou em corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam 
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição. 
II - Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais: é o conjunto de 
informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte, 
tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos 
sólidos gerados pelas indústrias do país. 

Ainda na referida resolução, o art. 7º estabelece que o IBAMA e os órgãos estaduais de 
meio ambiente, devem elaborar os Programas Estaduais de Gerenciamento de Resíduos 
industriais: 

Art. 7º O IBAMA e os órgãos estaduais de meio ambiente deverão elaborar, em 
até três anos contados a partir da publicação desta Resolução, de forma 
coordenada e no âmbito de suas competências, os Programas Estaduais de 
Gerenciamento de Resíduos Industriais, e, em até quatro anos, também 
contados a partir da publicação desta Resolução, o Plano Nacional para 
Gerenciamento de Resíduos Industriais 

 Resolução CONAMA n° 357/05 

A resolução nº 357/05 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes. 

 Resolução CONAMA n° 371/06  

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação 
e controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental. 

Segundo a referida Resolução, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de 
impacto ambiental causado pela implantação de cada empreendimento, fundamentado em 
base técnica específica que possa avaliar os impactos negativos e não mitigáveis aos 
recursos ambientais identificados no processo de licenciamento, de acordo com o EIA/RIMA 
(art. 2°). 

O art. 3° da Resolução, por sua vez, esclarece: 
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Art. 3°. Para o cálculo da compensação ambiental serão considerados os custos 
totais previstos para implantação do empreendimento e a metodologia de 
gradação de impacto ambiental definida pelo órgão ambiental competente.  

§ 1° Os investimentos destinados à melhoria da qualidade ambiental e à 
mitigação os impactos causados pelo empreendimento, exigidos pela legislação 
ambiental, integrarão os seus custos totais para efeito do cálculo da 
compensação ambiental. 

§ °2° Os investimentos destinados à elaboração e implementação dos planos, 
programas e ações, não exigidos pela legislação ambiental, mas estabelecidos 
no processo de licenciamento ambiental para mitigação e melhoria da qualidade 
ambiental, não integrarão os custos totais para efeito do cálculo da 
compensação ambiental. 

§ 3° Os custos referidos no parágrafo anterior deverão ser apresentados e 
justificados pelo empreendedor e aprovados pelo órgão ambiental licenciador. 

Para efeito do cálculo da compensação ambiental, os empreendedores deverão apresentar 
a previsão do custo total de implantação do empreendimento antes da emissão da Licença 
de Instalação (art. 4°). No momento da emissão de tal licença, será fixado o montante da 
compensação, enquanto o termo de compromisso a ser firmado deverá prever mecanismo 
de atualização dos valores dos desembolsos (art. 5°, § 2° e § 3°). 

Por fim, salienta-se que de acordo com o art. 10 da Resolução, o empreendedor deverá 
apresentar no EIA/RIMA sugestões de unidades de conservação a serem beneficiadas ou 
criadas. 

2.1.1.12 – Outros Regulamentos e Leis Federais  

Outros regulamentos e leis federais complementares, que devem ser observados, passam a 
ser citados a seguir: 

i. Decreto-Lei nº 25/37, Decreto Legislativo nº 74/77 e Lei Federal nº 3.924,/61 
(Proteção ao Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural): Proíbem o 
aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas 
e sítios arqueológicos ou pré-históricos, bem como preveem a necessidade de 
comunicação imediata ao IPHAN sobre descobertas fortuitas de quaisquer 
elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico, artístico ou numismático; 

ii. Lei de Proteção à Fauna (Lei Federal n° 5.197/67): Considera a fauna silvestre 
propriedade do Estado, vedando sua utilização, perseguição, caça ou apanha; 

iii. Lei da Ação Civil Pública (Lei Federal n° 7.347/85): Possibilita a propositura de Ação 
Civil Pública para a exigência do adequado procedimento de licenciamento ambiental 
pelo empreendedor, bem como para o cumprimento das condicionantes por ele 
estipuladas; 

iv. Lei nº 8.171/91: Dispõe sobre a política agrícola, proteção do meio ambiente e 
conservação dos recursos naturais, crédito fundiário, irrigação e drenagem, dentre 
outros; 

v. Lei nº 9.795/99: Dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental; 

vi. Lei Federal n° 8.723/93: Trata da redução de emissão de poluentes; 

vii. Decreto Federal n° 4.339/02: Instituiu princípios e diretrizes para a implementação da 
Política Nacional da Biodiversidade; 

viii. Lei de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs - Lei Federal nº 11.105/05): 
Proíbe a liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, nos casos de 
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liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o 
licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio 
considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, ou 
sem a aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, quando o 
processo tenha sido por ele avocado, na forma desta Lei e de sua regulamentação. 

ix. Lei Federal nº 13.123/15: dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a 
proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de 
benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; 

x. Resolução CONAMA n° 01/90: Dispõe sobre a emissão de ruídos, em decorrência de 
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas; 

xi. Resolução CONAMA n° 273/00: Dispõe sobre a prevenção e controle da poluição em 
postos de combustíveis e serviços. 

2.1.2 – Legislação Estadual 

2.1.2.1 – Constituição Estadual do Paraná 

As previsões mais relevantes para o presente estudo, constantes na Constituição Estadual 
do Paraná, passam a ser descritas a seguir. 

Os art. 1º; 12 e 13, estabelecem as competências, do Estado, algumas em comum e em 
concorrência com a União, relacionadas ao meio ambiente, conforme destaca-se abaixo: 

Art. 1°. O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à República 
Federativa do Brasil, proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, 
o pluralismo político e tem por princípios e objetivos:  

IX - a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. 

Art. 12. É competência do Estado, em comum com a União e os Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas;  

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

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; 

Estabelece ainda, no Capítulo I, que trata da ordem econômica, como princípio geral desta, 
a proteção do meio ambiente, conforme determinado no seu art. 139: 

Art. 139. A organização da atividade econômica, fundada na valorização do 
trabalho, na livre iniciativa e na proteção do meio ambiente, tem por objetivo 
assegurar existência digna a todos, conforme os mandamentos da justiça social 
e com base nos princípios, estabelecidos na Constituição Federal. 

Referido entendimento pode também ser visto na análise dos art. 151; 159 e 161, que 
tratam da Política Urbana, Agrícola e Agrária, Recursos Naturais respectivamente: 

Art. 151. A política de desenvolvimento urbano visa assegurar, dentre outros 
objetivos:  

IV - a garantia à preservação, à proteção e à recuperação do meio ambiente e 
da cultura; 
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Art. 159. O Estado, adotando as medidas cabíveis: 

I - disciplinará, por lei, tudo que se referir a produtos destinados a uso agrícola 
que ofereçam risco à vida, à flora, à fauna e ao meio ambiente; 

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. 

Na referida Constituição Estadual, a partir do Capítulo V, é tratado exclusivamente do Meio 
Ambiente, determinando que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, obrigando ao 
Estado, município e à coletividade o dever de defende-lo, conforme determina o art. 207, 
exigindo inclusive o EIA/RIMA de atividades potencialmente poluidoras: 

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 futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso 
racional dos recursos ambientais. 

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; 

VIII - regulamentar e controlar a produção, a comercialização, as técnicas e os 
métodos de manejo e utilização das substâncias que comportem risco para a 
vida e para o meio ambiente, em especial agrotóxicos, biocidas, anabolizantes, 
produtos nocivos em geral e resíduos nucleares; 

XIV - proteger a fauna, em especial as espécies raras e ameaçadas de extinção, 
vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou 
submetam os animais à crueldade; 

Estabelece inclusive, no seu paragrafo terceiro, a necessidade apresentar, quando do 
arquivamento de atos na junta comercial, as licenças ambientais especificas quando do 
desenvolvimento de atividades potencialmente poluidoras: 

§ 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. 

2.1.2.2 – Sistema de Proteção do Meio Ambiente – Lei nº 7.109/79 

Referida Lei, que possui apenas oito artigos, instituiu o Sistema de Proteção do Meio 
Ambiente, contra qualquer agente poluidor ou perturbador, conceituando ainda o meio 
ambiente como o conjunto de todos os seres vivos, vegetais e animais e o meio físico que 
lhes serve de substrato, bem como agente poluidor ou perturbador, qualquer ação exercida 
sobre este Meio Ambiente capaz de causar o desconforto, o desaparecimento ou morte dos 
seres vivos nele integrados, inclusive o homem. 

No seu art. 3º fica proibida a qualquer ação de agentes poluidores ou perturbadores, bem 
como, o lançamento ou liberação de poluentes sobre o Meio Ambiente, determinando no 
parágrafo único, as hipóteses de poluentes ao meio ambiente:  

Art. 3º. (...) 

Parágrafo único. Denomina-se poluente qualquer forma de matéria ou energia 

que, direta ou indiretamente. 
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a) Prejudiquem a saúde, e segurança e o bem estar da população; 

b) Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) Impeçam o uso racional dos recursos naturais; 

d) Causem ação depredatória excessiva. 

2.1.2.3 – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Instituto Ambiental do Paraná Lei 
Estadual nº 10.066/92 

Referida lei criou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, bem como a entidade 
autárquica denominada Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 

No seu art. 1º, estabelece que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - SEMA, foi criada com a finalidade de formular e executar as políticas de meio 
ambiente, de recursos hídricos, florestal, cartográfica, agrária-fundiária e de saneamento 
ambiental. 

Já no seu art. 5º, estabeleceu que o IAP foi criado om personalidade jurídica de direito 
público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, estabelecendo no seu art. 6º os seus objetivos, à saber: 

I - propor, executar e acompanhar as políticas de meio ambiente do Estado; 

II - fazer cumprir a legislação ambiental, exercendo, para tanto, o poder de 

polícia administrativa, controle, licenciamento e fiscalização; 

III - conceder licenciamento ambiental para instalação, funcionamento e 

ampliação de atividades, obras, serviços, planos e programas de abrangência 

regional; 

IV - licenciar empreendimentos florestais e autorizar desmates; (...) 

Podendo, conforme determina o seu art. 7º, para o cumprimento de seus objetivos, celebrar 
convênios, cobrar taxas, multas: 

Art. 7º. No cumprimento de seus objetivos o IAP poderá: 

I - celebrar convênios, acordos ou contratos e outros instrumentos legais com 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público, nacionais, estrangeiras 

e internacionais; 

II - prestar serviços a órgãos e entidades dos setores privado e público ou a 

pessoas físicas e jurídicas, nacionais, estrangeiras e internacionais; 

III - cobrar emolumentos, taxas, preços e multas decorrentes de suas 

atribuições; 

IV - promover a inscrição de seus créditos em dívida ativa e efetuar a sua 

cobrança judicial. 

2.1.2.4 – Lei Florestal do Estado – Lei Estadual nº 11.054/95 

Referida lei dispõe sobre a lei florestal do estado, determinando no seu art. 1º, que as 
florestas existentes no território paranaense e as demais formas de vegetação, 
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do Estado, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a 
legislação em geral e especialmente esta Lei Florestal do Estado estabelece. 

No seu art. 5º, classifica as florestas e demais formas de vegetação nativa como: 

Art. 5º. As florestas e demais formas de vegetação nativa existentes no território 

paranaense ficam classificadas, para efeito das disposições desta Lei, em: 
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I - preservação permanente; 

II - reserva legal; 

III - produtivas; 

IV - unidades de conservação. 

Em seu art. 26 determina que 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. 

2.1.2.5 – Tratamento e Destinação Final Resíduos Sólidos – Lei Estadual n° 12.493/99 

A lei nº 5.430/99 estabelece em seu art. 1º, princípios, procedimentos, normas e critérios 
referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da 
contaminação e a minimização de seus impactos ambientais. 

Já no seu art. 2º, define como resíduos sólidos qualquer forma de matéria ou substância, 
nos estados sólido e semi-sólido, que resulte de atividade industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços, de varrição e de outras atividades da comunidade, capazes 
de causar poluição ou contaminação ambiental, estabelecendo ainda no parágrafo único: 

Parágrafo único. Ficam incluídos entre os resíduos sólidos definidos no caput 
deste artigo, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e os 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como os 
líquidos cujas características tornem inviável o seu lançamento em rede pública 
de esgotos ou corpos d' água ou exijam, para tal fim, solução técnica e 
economicamente inviável, em face da melhor tecnologia disponível, de acordo 
com as especificações do Instituto Ambiental do Paraná - IAP. 

Em seu art. 3º, são estabelecidos os princípios no que se refere as atividades de geração, 
importação e exportação de resíduos sólidos no Estado do Paraná: 

Art. 3º. Ficam estabelecidos os seguintes princípios no tocante a atividades de 
geração, importação e exportação de resíduos sólidos: 

I - a geração de resíduos sólidos, no território do Estado do Paraná, deverá ser 
minimizada através da adoção de processos de baixa geração de resíduos e da 
reutilização e/ou reciclagem de resíduos sólidos, dando-se prioridade à 
reutilização e/ou reciclagem a despeito de outras formas de tratamento e 
disposição final, exceto nos casos em que não exista tecnologia viável; 

II - os resíduos sólidos gerados no território do Estado do Paraná somente terão 
autorização de transporte para outros Estados da Federação, após autorização 
ou declaração de aceite emitida pela autoridade ambiental competente dos 
Estados receptores dos mencionados resíduos; 

III - os resíduos sólidos gerados nos outros Estados da Federação somente 
serão aceitos no Estado do Paraná, desde que previamente aprovados pelo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA, ouvido o Instituto Ambiental do 
Paraná - IAP; 

IV -  os resíduos sólidos gerados em outros países somente serão aceitos no 
Estado do Paraná, desde que atendidos os critérios estabelecidos pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e 
demais normas federais bem como o disposto no inciso III deste artigo. 

Parágrafo único. No caso do Inciso III do presente artigo, fica facultado ao 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEMA, ouvido o Instituto Ambiental do 
Paraná - IAP, aprovar grupos ou categorias de resíduos sólidos que pela sua 
natureza e condições de reciclagem e reaproveitamento, fiquem sujeitos apenas 
às autorizações de lotes pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP. 
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O art. 10º da referida lei determina que os resíduos sólidos industriais deverão ter 
acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final adequados, devendo ainda 
atender as normas aplicáveis da ABNT e as condições impostas pelo IAP e demais normas 
legais vigentes, determinando ainda nos seus parágrafos o seguinte: 

§ 1º. (...) 

§ 2º. os empreendimentos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
industriais perigosos - Classe 1 (tóxicos, inflamáveis, reativos, corrosivos e 
patogênicos), deverão ser localizados de acordo com os critérios estabelecidos 
na legislação ambiental vigente. 

§ 3º. Todos os empreendimentos de tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos industriais devem obrigatoriamente submeter ao órgão ambiental 
competente, os estudos ambientais necessários ao seu licenciamento prévio, 
que serão definidos em razão de seu porte, risco, localização e potencial 
poluidor 

O art. 17, determina que as atividades geradoras de quaisquer tipos de resíduos sólidos 
ficam obrigadas a cadastrarem-se junto ao Instituto Ambiental do Paraná -IAP, para fins de 
controle e inventário dos resíduos sólidos gerados no Estado do Paraná. 

2.1.2.6 – Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei Estadual n° 12.726/99 

Referida lei institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, como parte integrante dos Recursos Naturais do 
Estado, nos termos da Constituição Estadual e na forma da legislação federal aplicável (art. 
1º). 

No seu art. 3º estabelece como seus objetivos: i) assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade de águas em padrões de qualidade adequados aos respectivos 
usos; ii) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; iii) a prevenção e a defesa contra 
eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 
recursos naturais. 

No art. 4º são estabelecidas as diretrizes para a implementação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos: 

Art. 4º. Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política 
Estadual de Recursos Hídricos: 

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 
quantidade e qualidade; 

II - a gestão sistemática dos recursos hídricos adequada às diversidades físicas, 
bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do 
Estado; 

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV - a articulação da gestão de recursos hídricos com o dos setores usuários e 
com os planejamentos regional, estadual e nacional; 

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo e o 
controle de cheias; 

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 
estuarinos e zonas costeiras. 

Estabelece ainda, em seu art. 6º, os instrumentos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, quais sejam: i) o Plano Estadual de Recursos Hídricos; ii) o Plano de Bacia 
Hidrográfica; iii) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água; iv) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; v) a 
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cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos; vi) o Sistema Estadual de Informações 
sobre Recursos Hídricos. 

Na Seção IV é estabelecido as determinações para outorga e suspensão de direitos de uso 
de recursos hídricos, estabelecendo em seu art. 12, que o regime de outorga de direitos de 
uso de recursos hídricos do Estado tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e 
qualitativo dos usos da água e efetivo exercício dos direitos de acesso à água. 

Determinando no seu art. 13, os casos sujeitos à outorga pelo poder público de direitos de 
uso dos recursos hídricos: 

Art. 13. Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os seguintes direitos de uso 
de recursos hídricos, independentemente da natureza, pública ou privada, dos 
usuários: 

I - derivações ou captação de parcela da água existente em um corpo de água 
para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo 
produtivo; 

II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 
processo produtivo; 

III - lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 
final; 

IV - aproveitamento de potenciais hidrelétricos; 

V - intervenções de macrodrenagem urbana para retificação, canalização, 
barramento e obras similares que visem ao controle de cheias; 

VI - outros usos e ações que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 
água ou o leito e margens de corpos de água. 

No art. 49, são estabelecidas as infrações às normas de utilização dos recursos hídricos 
superficiais, à saber: 

I - a utilização de recursos hídricos sem a respectiva outorga de direito de uso; 

II - o início de implantação, ampliação e alteração de qualquer empreendimento 
relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos que importem 
alterações no seu regime, quantidade ou qualidade, sem autorização dos órgãos 
ou entidades competentes integrantes da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos; 

III - a utilização de recursos hídricos ou a execução de obras ou serviços em 
desacordo com as condições estabelecidas na outorga; 

IV - a perfuração de poços para a extração de águas subterrâneas ou sua 
operação sem a devida autorização, ressalvados os casos de vazão 
insignificante, assim definidos em regulamento; 

V - a fraude nas medições dos volumes de água captados e a declaração de 
valores diferentes dos utilizados; 

VI - a transgressão das instruções e dos procedimentos prefixados pelos órgãos 
e entidades competentes que integram o Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos; 

VII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no 
exercício de suas funções. 

2.1.2.7 – Lei Estadual de Mudanças Climáticas – Lei Estadual n° 17.123/12 

Referida lei institui a Política Estadual sobre Mudanças de Clima, fixando seus princípios, 
objetivos, instrumentos e diretrizes, determinando ainda, que referida lei norteará a 
elaboração do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, bem como outros planos, 
programas, projetos e ações relacionados, direta ou indiretamente, à mudança do clima (art. 
1º). 
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Os princípios da Política de Mudanças Climáticas são descritos no art. 3º, como: I - da 
proteção do sistema climático; II - da prevenção; III - da precaução; IV - do poluidor-pagador; 
V - do conservador-beneficiário; VI - do desenvolvimento sustentável; VII - da informação, da 
transparência e da participação; VIII - da responsabilidade comum, porém diferenciada. 

Já no seu art. 4º são determinados os objetivos da Politica Estadual sobre Mudanças 
Climáticas, os quais deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável, 
buscando a proteção da biodiversidade, o crescimento econômico e a redução da 
desigualdade social: 

I - incentivar e implementar ações de controle e redução progressiva das 

emissões antrópicas por fontes e setores e a remoção por sumidouros, incluindo 

projetos voltados à geração de créditos de carbono e às Ações de Mitigação 

Nacionalmente Apropriadas, definidas pelo Governo Federal; 

II - incentivar, implementar e monitorar políticas públicas para desenvolvimento 

de processos técnicos e tecnologias baseadas em recursos renováveis; 

III - identificar e avaliar os impactos das mudanças climáticas, definindo e 

implementando medidas de adaptação nas comunidades locais, em particular 

naquelas especialmente vulneráveis aos efeitos adversos; 

IV - estimular mecanismos financeiros e políticas públicas para o 

desenvolvimento de projetos florestais relacionados à captura de carbono em 

atividades de plantio ou ao desmatamento e degradação florestal evitados; 

No que diz respeito às suas diretrizes, amplamente estabelecidas no art. 5º, cumpre 
destacar as seguintes: 

II - medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima 

e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico; 

IV - criação e utilização de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais para a 

promoção dos objetivos, diretrizes, ações e programas previstos nesta Lei; 

VIII - incentivo às práticas agrícolas que contribuam para a adaptação e a 

mitigação das mudanças climáticas; 

X - preservação, conservação, restauração e recuperação dos recursos naturais 

e da biodiversidade, com particular atenção ao Bioma Mata Atlântica; 

XIII - levantamento dos impactos e das vulnerabilidades dos sistemas físico, 

biológico, econômico e social relativos às mudanças climáticas; 

XIV - apoio e estímulo a projetos para a captura de carbono e redução do 

desmatamento e degradação florestal. 

Os arts. 6º e 7º, estabelecem os instrumentos da Política Estadual sobre Mudanças 
Climáticas: 

Art. 6º. São instrumentos da Política Estadual sobre Mudança do Clima: 

I - a Política Nacional e o Plano Nacional sobre Mudança do Clima; 

II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Estadual do Meio 

Ambiente – FEMA e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FRHI/PR; 

III - o Plano Estadual sobre Mudança do Clima; 

IV - o Registro Estadual de Emissão, Redução e Captura de Gases de Efeito 

Estufa; 

V - a Comunicação Estadual sobre Mudança do Clima; 

VI - o monitoramento climático estadual; 

VII - o monitoramento do ciclo hidrológico estadual; 
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VIII - medidas econômicas, financeiras, fiscais e tributárias destinadas à 

mitigação de emissões, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, 

compensações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica; 

IX - padrões ambientais e de metas, quantificáveis e verificáveis, para a 

mitigação de emissões antrópicas de gases de efeito estufa; 

X - indicadores de sustentabilidade; 

XI - zoneamento ecológico-econômico (ZEE). 

Art. 7º. São instrumentos institucionais fundamentais à Política Estadual sobre 

Mudança do Clima: 

I - a Coordenadoria Estadual de Mudanças Climáticas; 

II - o Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas; 

III - o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais. 

Conforme determinado no art. 13, o Plano Estadual sobre Mudança do Clima, em 
consonância com a Política Estadual de Educação Ambiental, deverá estabelecer ações de 
educação ambiental, em linguagem acessível e compatível com os diferentes públicos, com 
o fim de sensibilizar a população sobre as causas e os impactos decorrentes da mudança 
do clima e as alternativas de ações, individuais e coletivas, de mitigação e de adaptação. 

Ainda, no seu art. 15, é estabelecido que o Poder Público Estadual estimulará mecanismos 
financeiros para a definição de um mercado onde empresas e setores responsáveis pela 
emissão de gases de efeito estufa possam compensar suas emissões, ou parte delas, 
investindo em projetos voltados à conservação de florestas existentes, aumento do estoque 
de carbono e redução de emissões de gases de efeito estufa. 

 Decreto Regulamentador da Lei Estadual sobre Mudanças Climáticas – Decreto 
Estadual n° 9.058/13 

Referido Decreto regulamenta a Lei Estadual sobre Mudanças Climáticas, determinando em 
seu art. 1º, os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e 
programas governamentais deverão, sempre que for aplicável, compatibilizar-se com os 
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

No art. 2º, é estabelecido o objetivo da Política Estadual sobre Mudança do Clima, qual seja 
o de incentivar e implementar ações de controle e redução progressiva das emissões 
antrópicas por fontes e setores e a remoção por sumidouros, incentivar, implementar e 
monitorar políticas públicas para desenvolvimento de processos técnicos e tecnologias 
baseadas em recursos renováveis, identificar e avaliar os impactos das mudanças 
climáticas, definindo e implementando medidas de adaptação nas comunidades locais, e 
estimular mecanismos financeiros e políticas públicas para o desenvolvimento de projetos 
florestais relacionados à captura de carbono. 

O art. 4º, cria e estabelece as atribuições do Comitê Interestadual de Mudanças Climáticas 
(CIMC), as quais cumpre destacar o seguinte: 

I - orientar, apoiar e colaborar tecnicamente com a elaboração e a 

implementação do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, contendo 

programas, projetos e atividades fundamentados na Política Estadual sobre 

Mudança do Clima, bem como participar ativamente do seu monitoramento, 

avaliação e revisão; 

III - contribuir para a incorporação da mudança do clima no planejamento das 

políticas públicas e na atividade administrativa do Estado; 
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IV - participar da identificação dos instrumentos de ação governamental já 

estabelecido, aptos a contribuir para a proteção do sistema climático e ajustá-los 

ao Plano Estadual sobre Mudança do Clima; 

XIII - propor metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e metas 

de eficiência por setor, com base nos resultados da Comunicação Estadual 

quinquenal prevista no inciso anterior; 

XIV - propor mecanismos e medidas econômicas, financeiras, fiscais e tributárias 

para incentivar ações de mitigação de emissões, especialmente os destinados a 

projetos florestais que visem a captura e fixação de carbono, recuperação de 

áreas degradadas e proteção à biodiversidade. 

O Decreto determina ainda, que o Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas será 
estruturado em quatro eixos temáticos, conforme determinado pela Política Estadual sobre 
Mudança do Clima: I - mitigação; II - vulnerabilidade, impacto e adaptação; III - pesquisa e 
desenvolvimento; e. IV - educação e divulgação, tudo em conformidade com o art. 6º. 

Os arts. 7º e 8º estabelecem que além da coordenação pela SEMA, a elaboração do Plano 
Estadual sobre Mudança do Clima deverá considerar a realização de consultas públicas, 
para manifestação de todos os agentes interessados no tema, com a finalidade de promover 
a transparência do processo de elaboração e de implementação do plano. 

2.1.2.8 – Resoluções e Portarias do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA, 
Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA e IAP 

 Resolução CEMA nº 65/08 

Tal resolução dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e procedimentos 
a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio 
ambiente. 

Na seção II que trata dos Atos Administrativos, o art. 2º estabelece as competências do IAP 
para a expedição dos seguintes atos: 

Art. 2º. (...) 

III - licença prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

IV - licença de instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais 
condicionantes, da qual constituem motivos determinantes; 

V - licença de operação (LO): autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores, com as medidas de controle ambientais e condicionantes 
determinados para a operação; 

No art. 4ª, são delimitadas as etapas para a realização do licenciamento ambiental e a 
autorização ambiental: 

Art. 4º. (...) 

I - apresentação de requerimento de licenciamento ou autorização ambiental – 
RLA (Anexo III) pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e 
estudos ambientais pertinentes, dando-se quando couber a devida publicidade;  

II - definição pelo IAP dos documentos, projetos e estudos ambientais, 
necessários ao início do procedimento administrativo correspondente à 
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modalidade a ser requerida, conforme previsto nesta Resolução e demais 
normas específicas para a atividade; 

III - apresentação de certidão negativa de passivos ambientais perante o IAP; 

IV - análise pelo IAP dos documentos, projetos e estudos ambientais 
apresentados e a realização de vistorias técnicas quando necessárias; 

V - solicitação pelo IAP de esclarecimentos e complementações em decorrência 
da análise dos documentos, uma única vez, com prazo para apresentação de até 
60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias mediante justificativa; 

VI - realização de audiência pública e/ou reunião pública, quando couber, de 
acordo com a regulamentação pertinente; 

VII - solicitação pelo IAP de esclarecimentos e complementações decorrentes de 
audiências públicas, uma única vez, com prazo para apresentação de até 60 
(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias para atendimento;  

VIII - emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

IX - deferimento ou indeferimento do licenciamento ambiental, autorização 
ambiental, dando-se, quando couber, a devida publicidade; 

Estabelecendo ainda, no seu parágrafo primeiro, deverá constar a certidão da Prefeitura 
Municipal, declarando expressamente que o local e o tipo de empreendimento ou atividade 
estão em conformidade com a legislação integrante e complementar do plano diretor 
municipal e com a legislação municipal do meio ambiente, e que atendem as demais 
exigências legais e administrativas perante o município. 

Referida resolução determina ainda, que caberá ao IAP definir os critérios de exigibilidade, 
detalhamento do rol de empreendimentos, atividades e obras passíveis de licenciamento 
e/ou autorização ambiental levando em consideração as especificidades, os riscos 
ambientais, o porte e outras características do empreendimento, atividade ou obra (art. 30), 
bem como definirá procedimentos para as licenças e autorizações ambientais observadas a 
natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a 
compatibilização do procedimento de licenciamento ambiental com as etapas de 
planejamento, implantação e operação (art. 33). 

O art. 56 elenca as atividades que necessitam de elaboração do EIA/RIMA, à ser submetido 
à aprovação do IAP, considerando o tipo, o porte e a localização do empreendimento, 
excetuando os casos de competência federal, à saber: 

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: 

XXI - complexos e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de 

recursos hidróbios); 

XXII - distritos industriais e zonas estritamente industriais – ZEI; 

Quanto à exigência de licenciamento ambiental prévio em empreendimentos de atividades 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidores, referida resolução exige referido 
procedimento, estabelecendo o seguinte: 

Art. 59. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 

operação de empreendimentos, atividades ou obras utilizadoras de recursos 

ambientais no Estado do Paraná consideradas efetiva e/ou potencialmente 

poluidoras e/ou degradadoras, bem como os empreendimentos capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento ou autorização ambiental do IAP e quando couber, do Instituto 
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, sem 

prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

Sobre o mesmo tema, o art. 74 também exige elaboração de licenciamento ambiental para 
atividades ou empreendimentos novos, ampliações ou empreendimentos já em 
funcionamento deverão ser submetidos, de acordo com as suas características. 

 Resolução CEMA nº 70/09 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e da providencias para os 
empreendimentos industriais, determinando seus tramites administrativos e premissas para 
o licenciamento de tal empreendimento. Conceituando como empreendimento industrial, 
todos aqueles que contemplem o conjunto de operações manuais ou mecânicas de 
processos físico, químicos ou biológicos, por meio dos quais o homem transforma matérias-
primas em utilidades apropriadas às suas necessidades (art. 1º, § único). 

Tendo em vista que o atual empreendimento não se enquadra nos arts. 4º e 5º desta 
Resolução, deve obedecer o art. 7º, que determina que os empreendimento industriais 
deverão requerer as Licença Prévia, de Instalação e Operação, cabendo destacar o seu 
parágrafo primeiro: 

Art. 7º (...). 

§ 1º Este procedimento se aplica a:  

I. novos empreendimentos; 

II. empreendimentos em operação que venham a sofrer ampliações ou 
alterações definitivas nos processos de produção ou volumes produzidos; 

III. empreendimentos em operação com a incorporação de novas atividades, que 
venha a acarretar um aumento no potencial poluidor. 

Referida resolução, determina ainda os prazos, que deverão ser estabelecidos pelo IAP, da 
validade de cada tipo de licença e autorização ambiental, levando em consideração o 
seguinte: 

Art. 10 O IAP estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença e 
autorização ambiental, especificando-os no respectivo documento, levando em 
consideração os seguintes aspectos: 

I. O prazo de validade da Licença Prévia (LP) será de 2 (dois) anos. 

II. A Licença Prévia - LP não é passível de renovação. 

III. O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) será de 2 (dois) anos. A 
Licença de Instalação - LI poderá ser renovada, a critério do IAP. 

IV. O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá atender os critérios 
estabelecidos no ANEXO 13; 

V. O prazo de validade da Licença Ambiental Simplificada (LAS) será de 06 
(seis) anos. 

VI. A Licença Ambiental Simplificada - LAS deverá ser renovada. 

VII. O prazo de validade da Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual 
(DLAE) será de 06 (seis) anos. 

VIII. A Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual (DLAE) poderá ser 
renovada. 
  
Parágrafo Único: Em casos excepcionais, justificados por motivos técnicos e/ou 
legais, o IAP poderá reduzir o prazo de validade da Licença Ambiental 
Simplificada e da Licença de Operação. 
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 Resolução SEMA nº 16/14 

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, com o objetivo de permitir o desenvolvimento econômico e social do 
Estado de forma ambientalmente segura (art. 1º). 

Tal resolução, no seu art. 1º, estabelece os padrões para a referidos critérios, determinando 
ainda, as justificativas para tais padrões: 

Art. 1º (...) 

I - padrões de emissão e critérios de atendimento para fontes industriais, 
comerciais e de serviços; 

II - padrões de condicionamento; 

III - metodologias a serem utilizadas para determinação de emissões.  

Com vistas a: 

I - melhoria na qualidade do ar; 

II - não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não 
degradadas.  

Parágrafo único. Os padrões de emissão desta Resolução não se aplicam às 
fontes novas quando para estas existirem limites mais rigorosos estabelecidos 
pela legislação federal. 

No seu art. 10º e 11º, estabelece que as atividades ou fontes potenciais de poluição 
atmosférica deverão contar com a estrutura necessária para a realização de amostragem 
e/ou determinação direta de poluentes em dutos ou chaminés, de acordo com metodologia 
normatizada ou equivalente aceita pelo órgão ambiental competente, bem como deverá 
providenciar periodicamente, ou quando exigido pelo Órgão Ambiental, a caracterização e 
quantificação da emissão, através da realização de amostragem em duto ou chaminé. 

A resolução ainda determina que as atividades de alto potencial poluidor listadas no seu 
anexo X e outras a critério do Órgão Ambiental, de empreendimentos classificados como de 
porte grande e excepcional, ficam obrigadas a apresentar ao órgão Ambiental estadual para 
sua aprovação e acompanhamento, Programa de Automonitoramento de Emissões 
Atmosféricas e Relatório de Automonitoramento de Emissões Atmosféricas. 

Já com relação aos empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras do 
ar, classificados como de porte pequeno e médio, estariam obrigadas a elaborar e 
apresentar ao Órgão Ambiental, como parte integrante do processo de renovação ou 
alteração do licenciamento da atividade, o Relatório de Automonitoramento de Emissões 
Atmosféricas simplificado, cumprindo não só a Portaria do IAP nº 001/2008, mas também os 
parágrafos do art. 76: 

Art. 76. (...) 

§ 1º Os empreendimentos de porte pequeno e médio que forem licenciados por 

outro órgão ambiental, que não o estadual, ficam obrigados a elaborar e 

encaminhar ao órgão Ambiental Estadual o Relatório de Automonitoramento de 

Emissões Atmosféricas Simplificado a cada dois anos. 

§ 2º Os empreendimentos de porte pequeno e médio, que fizeram opção para 

monitorar somente CO, nos processos enquadrados no Art. 22, devem atender 

ao § 4º do Artigo 72. 

 Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP Nº 005/08 

Define critérios para avaliação das áreas úmidas e seus entornos protetivos, normatiza sua 
conservação e estabelece condicionantes para o licenciamento das atividades nelas 
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permissíveis no Estado do Paraná e revoga a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 
045, de 25 de setembro de 2007.  

No seu art. 1º, determina seu objetivo como sendo o de normatizar, para o Estado do 
Paraná, a preservação, restauração, conservação e recuperação das áreas úmidas e seus 
entornos protetivos e estabelecer condicionantes para o licenciamento das atividades 
permissíveis naquelas que não forem consideradas de preservação permanente.  

Conceitua ainda no seu art. 2º, as seguintes expressões:  

I) solo hidromórfico: é o solo que em condições naturais se encontra saturado 
por água, permanentemente ou em determinado período do ano, 
independentemente de sua drenagem atual e que, em virtude do processo de 
sua formação, apresenta, comumente, dentro de 50 (cinquenta) centímetros a 
partir da superfície, cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas e/ou cores 
pretas resultantes do acúmulo de matéria orgânica;  

II) solo não-hidromórfico: é o solo que não se encontra saturado por água e que 
não apresenta, dentro de um metro a partir da superfície, cores que evidenciem 
hidromorfia;  

III) área úmida: é o segmento de paisagem constituído por solos hidromórficos;  

IV) entorno protetivo: é a faixa marginal constituída por solos não-hidromórficos, 
adjacente à área úmida, cuja largura mínima depende, localmente, da 
declividade do relevo e da textura do solo;  

V) textura do solo: proporcionalidade constituinte das frações: areia, silte e argila 
do solo;  

VI) área úmida conservada: área úmida em estado natural, ou seja, que não 
sofreu intervenções físicas, químicas e/ou biológicas.  

No seu art. 4º, abre exceção para a intervenção em áreas úmidas e seus entornos, desde 
que observada a normativa vigente e quando comprovada, através de estudos, a 
inexistência de alternativas técnicas e locacionais para a execução de obras, atividades ou 
empreendimentos de utilidade pública ou de interesse social, desde que não prejudique a 
função ecológica da área, a exceção de atividades de segurança nacional.  

Já no seu Art. 6º, determina que a intervenção nas áreas úmidas e seus entornos sob 
intervenção, deverão ser adequados ambientalmente, adequações estas que são 
detalhadas nos incisos do seu parágrafo único: 

Art. 6º. (...) 

Parágrafo único - A adequação ambiental de que trata o caput deste Artigo 
incluirá, dentre outras, as seguintes providências imediatas:  

I) a proibição da utilização de agrotóxicos e da abertura de novos canais de 
drenagem; 

II) a restrição da utilização de práticas de adubação e de calagem, que somente 
serão admitidas mediante análise de solos sob orientação técnica, com prazo de 
validade para os resultados analíticos de 3 (três) anos, sendo que a quantidade 
de amostras de solos deverá estar em consonância com os tipos de solos e com 
seus diferentes usos; 

III) a retirada de animais domésticos; 

IV) a recuperação imediata de áreas mineradas, mediante orientação e 
responsabilidade técnica comprovada; 

V) a priorização do saneamento de efluentes em áreas habitacionais. 

Ao final da referida resolução, é determinado que a sua inobservância acarretará, além da 
obrigatoriedade da restauração do dano causado às áreas úmidas e seus entornos 
protetivos, a aplicação das demais sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
Estabelece ainda, no seu art. 17º, que para a consecução dos seus objetivos e das 
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necessidades surgidas da sua aplicação, deverão ser buscados acordos, ajustes, 
convênios, termos de parceria e instrumentos similares com órgãos públicos, em especial os 
de extensão e pesquisa, e com instituições privadas e do terceiro setor. 

 Outros Regulamentos e Leis Estaduais: 

i. Lei Estadual nº 10.233/92 – Institui a Taxa Ambiental tendo como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e 
divisível, prestado ao contribuinte, ou posto a sua disposição, pelo Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP; 

ii. Lei Estadual nº 12.945/00 – Institui o Fundo Estadual do Meio Ambiente com a 
finalidade de concentrar recursos destinados a financiar planos, programas ou 
projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e/ou a recuperação 
do meio ambiente 

iii. Lei Estadual nº 17.505/13 – Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o 
Sistema de Educação Ambiental; 

iv. Lei Estadual nº 17.279/12 – Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais, integrante do 
SISNAMA, bem como a Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental; 

v. Lei Estadual nº 18.295/14 – Instituição, nos termos do art. 24 da Constituição 
Federal, do Programa de Regularização Ambiental das propriedades e imóveis 
rurais, criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012; 

vi. Decreto Estadual nº 9.957/14 – Disciplina o regime de outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos, de que tratam os artigos 12 a 18 da Lei Estadual nº 12.726, de 26 
de novembro de 1999; 

vii. Decreto Estadual nº 10.266/14 - Define critérios e estabelece as condições 
necessárias para a inclusão de áreas úmidas como áreas de preservação 
permanente e para sua utilização; 

viii. Portaria IAP nº 060/08 - Regulamenta o artigo 6º da Resolução Conjunta 
IBAMA/SEMA/IAP nº 05 de 28 de março de 2008, que define critérios para avaliação 
das áreas úmidas e seus entornos protetivos, normatiza sua conservação e 
estabelece condicionantes para o licenciamento das atividades neles permissíveis no 
Estado do Paraná; 

2.1.3 – Legislação Municipal 

As principais leis municipais que possuem interface com o empreendimento são as 
apresentadas a seguir. 

2.1.3.1 – Lei Orgânica do Município de Castro 

O art. 3º da referida lei, estabelece as competências do município de Castro, determinando 
que este deverá prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de 
sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as atribuições elencadas em seus 
incisos, destacando-se o seguinte: 

Art. 3º. (...) 

XXIX - cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar 
prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança e aos bons costumes e 
ao meio ambiente, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do 
estabelecimento; 
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Destaca-se também o transcrito no art. 6º, que em seu parágrafo único, esclarece que é 
competência administrativa comum de ambos os Poderes do Município, da União e do 
Estado, observada a lei complementar federal, o exercício, dentre outros: 

Art. 6º (...) 

Parágrafo Único: (...) 

V – a proteção do meio ambiente, a garantia de qualidade de vida e o combate à 
poluição; 

No Capítulo VI, é tratado exclusivamente do Meio Ambiente, cabendo destacar o art. 153, 
que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
como: 

Art. 153 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Município e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as gerações presentes e futuras, garantindo-se a preservação dos 
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público 
cumprir e fazer cumprir os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e 
Estadual e demais legislações pertinentes ao tema, e ainda: 

I - prevenir e controlar a poluição em todas as suas formas; 

II - dar especial proteção ao leito e as margens do Rio lapó e seus 
tributários, suas várzeas alagáveis e matas ciliares, seus recursos de fauna 
e flora, mantendo-as corno área de preservação especial e permanente; 

III - estabelecer, em colaboração com representantes de entidades vinculadas à 
ecologia e outros segmentos da Comunidade, a política municipal de 
preservação municipal; 

IV - alertar a população sobre os níveis de poluição, situações de risco e de 
desequilíbrio ecológico; 

V - incentivar as atividades privadas de conservação ambiental; 

VI - promover a educação ambiental nas escolas municipais e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

§ 2º- As condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, na forma da lei, às 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar o dano. 

Estabelece referida norma ainda, que compete ao Município, concorrentemente no que 
couber, com a União e o Estado, zelar pela segurança pública, promover a educação, 
cultura e o serviço social, prover sobre a defesa da flora e da fauna, prover os serviços de 
fomento agropecuário, conservação e construção de estradas e caminhos, dispor sobre a 
prevenção e serviços de combate a incêndios. 

2.1.3.2 – Política da Gestão do Meio Ambiente – Lei Municipal nº 2.239/10 

Dispõe sobre a Política de Gestão do Meio Ambiente, tendo como seu objetivo, respeitadas 
as competências da União e do Estado, manter ecologicamente equilibrado o meio 
ambiente, considerado bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, razão 
pela qual impõe-se ao poder público, ao setor privado, à sociedade civil organizada e à 
comunidade em geral o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo (art. 1º). 

Para a aplicação e cumprimento do art. 30 da Constituição Federal, o art. 3º da Lei Municipal 
considera como interesse local: 

Art. 3º (...): 
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 o incentivo à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e 
econômicas não prejudiciais ao meio ambiente; 

 a adequação das atividades e ações do Poder Público, econômicas, sociais e 
urbanas, às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais; 

 o cumprimento da legislação do Plano Diretor Municipal, que levem em 
consideração à proteção ambiental, a utilização adequada do espaço territorial, 
dos recursos hídricos e minerais, mediante as definições do uso e ocupação do 
solo; 

 a diminuição dos níveis de poluição atmosférica, hídrica, do solo, sonora e 
estética, através de monitoramento, mantendo-os dentro dos padrões técnicos 
estabelecidos pelas normas vigentes; 

 a criação de novas Unidades de Conservação; 

 a implantação do Plano de Arborização Urbana do município; 

 a preservação, conservação e recuperação dos recursos hídricos e suas 
respectivas florestas de proteção; 

 a garantia de crescentes níveis de saúde ambiental da coletividade e dos 
indivíduos, através de provimento de infraestrutura sanitária e de condições de 
salubridade das edificações, vias e logradouros públicos; 

 a proteção do patrimônio natural do Município; 

 o monitoramento das atividades que se utilizam de tecnologia nuclear, sob 
qualquer forma, controlando o uso, armazenagem, transporte e destinação dos 
resíduos, e garantindo medidas de proteção às populações envolvidas; 

 o incentivo ao estudo do ambiente do Município, buscando assim o 
levantamento dos problemas e as proposições para as soluções; bem como à 
pesquisa e o desenvolvimento de produtos, processos, modelos, sistemas e 
técnicas de significativo interesse ecológico; 

 o cumprimento de normas de segurança, no tocante à armazenagem, 
transporte e manipulação de produtos, materiais e rejeitos perigosos e/ou 
tóxicos. 

No que se refere ao exercício de sua competência constitucional, cabe destacar o art. 4 da 
referida lei: 

Art. 4º Ao Município de Castro, no exercício de sua competência constitucional 
relacionada com o meio ambiente, incumbe mobilizar e coordenar suas ações, 
recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem como a 
participação da população na consecução dos objetivos e interesses 
estabelecidos nesta Lei, devendo para tanto: 

I – Planejar e desenvolver estudos e ações, visando a promoção, proteção, 
conservação, preservação, recuperação, monitoramento e melhoria da qualidade 
ambiental. 

II – Definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo com 
suas limitações e condicionantes ecológicos e ambientais. 

III – Elaborar, implementar e atualizar o Plano de Gestão Ambiental do 
município. 

IV – Exercer o controle da poluição/contaminação ambiental nas suas diferentes 
formas. 

V – Definir áreas prioritárias para ações governamentais, visando a preservação 
e melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. 

VI – Identificar, criar e administrar unidades de conservação para a proteção de 
mananciais, ecossistemas naturais, biodiversidade, recursos genéticos e outros 
bens, estabelecendo normas de sua competência. 
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VII – Estabelecer diretrizes específicas para a proteção dos recursos hídricos, 
através de planejamento do uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e 
sub-bacias hidrográficas. 

No art. 37, são estabelecidos os instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente, 
como: I – O Conselho Municipal do Meio Ambiente; II – O Fundo Municipal do Meio 
Ambiente; III – O estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros de qualidade 
ambiental; IV – O zoneamento ambiental; V – O licenciamento e a revisão de atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras; VI – Os planos de Manejo das Unidades de 
Conservação; VII – A avaliação de impactos ambientais e análises de riscos; VIII – Os 
incentivos à criação ou absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade 
ambiental; IX – A criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e 
de relevante interesse ecológico, dentre outras unidades de conservação; X – O Cadastro 
Técnico de Atividades e o Sistema de Informações Ambientais; XI – A fiscalização ambiental 
e as penalidades administrativas; XII – A cobrança de taxa de conservação e limpeza pela 
utilização de parques, praças e outros logradouros públicos; XIII – A instituição de Relatório 
de Qualidade Ambiental do Município; XIV – A educação ambiental; XV – A contribuição de 
melhoria ambiental. 

2.1.3.3 – Criação Distrito Industrial Urbano I e II – Lei Municipal nº 2.418/2011 

A lei nº 2.418/2011 criou, no município de Castro, os Distritos Industriais I e II, 
compreendendo o território ou área de localização do Complexo Industrial Urbano com 
serviço e infraestrutura compartilhados e destinados à implantação de industrias e 
Biorrefinaria no Município (art. 1º). 

Conforme estabelece o art. 4º, o Poder Executivo Municipal poderá dotar o Distrito Industrial 
Urbano I e Distrito Industrial Urbano II dos elementos e recursos de infraestrutura 
necessários para atender as políticas de incentivo à industrialização e comercialização de 
produtos derivados de grãos e de leite. 

O presente projeto, enquadra-se nesta área, determinada pela referida lei, como pode ser 
verificada na Figura 2.01. 
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Figura 2.01 – Enquadramento do Empreendimento no Distrito Industrial Urbano 

 
          Elaboração: STCP. 

2.1.3.4 – Plano Diretor de Castro – Lei Complementar Municipal nº 30/2011 

Como bem determina o art. 1º, o Plano Diretor do Município de Castro é o instrumento 
estratégico para promoção do desenvolvimento municipal e de determinação e orientação 
para os agentes públicos e privados na produção do espaço e gestão do Município. 

Estabelece ainda o art. 5º, que as políticas, estratégias e ações atinentes às matérias 
tratadas no Plano Diretor deverão atender aos fundamentos contidos nos princípios e 
objetivos gerais definidos no próprio Plano Diretor, considerando ainda os conceitos 
estabelecidos nos seus incisos: 

I - princípio: pressuposto geral indicativo da esfera de possibilidade e de limite 

das ações a serem desenvolvidas no Município de Castro; 

II - objetivos gerais: preceitos que definem os resultados a serem alcançados a 

partir da efetivação do Planejamento do Município, que apresenta como base o 

Plano Diretor;  

III - políticas municipais: apresentam como finalidade a priorização de medidas 

de atendimento aos objetivos gerais, assim como a definição de formas e meios 
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possíveis à implementação das estratégias e ações definidas no Plano Diretor e 

nos Planos Setoriais e de Ação do Município; 

IV – estratégias: são meios operacionais de realização que tem como base o 

Plano de Ação definido pelo Poder Executivo Municipal, e apresentam como 

finalidade a concretização das políticas definidas nesta Lei. 

O art. 12º, que trata dos objetivos gerais decorrentes dos princípios estabelecidos na 
referida lei, estabelece em seu inciso V, a preservação e recuperação do meio ambiente. 

No art. 26º, cumpre ainda destacar o seguinte: 

Art. 26 - Conforme as políticas e estratégias deste Plano Diretor, expressos no 

Título II, dos Capítulos II e IV, o ordenamento territorial obedece às seguintes 

diretrizes: 

I - planejamento da distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas no território municipal, de modo a evitar e corrigir as distorções do 

processo de desenvolvimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente; 

O Capítulo I do referido Plano Diretor, discorre sobre o Macrozoneamento, o qual fixa as 
regras fundamentais de ordenamento do território e tem como objetivo definir diretrizes para 
o ordenamento territorial de forma a atender as políticas, estratégias e objetivos do Plano 
Diretor (art. 27), delimitando no art. 28 as seguintes macrozonas: 

Art. 28 - Consideram-se macrozonas, delimitadas nos anexos I e II, integrantes 

desta Lei:  

I - macrozona urbana de diversificação; 

II - macrozona urbana de qualificação; 

III - macrozona urbana de consolidação 

IV - macrozona urbana de proteção ambiental; 

V - macrozona de expansão urbana; 

VI - macrozona rural de reestruturação econômica; 

VII - macrozona rural de requalificação produtiva. 

No art. 49 são definidas as Macrozonas Rurais de Requalificação Produtiva, as quais são 
áreas rurais com baixa declividade e maior potencial para atividades agrícolas mecanizadas 
e de exploração mineral, localizadas na porção da bacia do rio Iapó, a leste da rodovia PR-
151 e na bacia do rio Pitangui. 

Tendo como seus principais objetivos, o que versa o art. 50: 

Art. 50 - A delimitação da Macrozona Rural de Requalificação Produtiva tem 

como objetivo orientar as políticas públicas no sentido de: 

I - recuperar a qualidade ambiental das bacias dos rios Iapó e Pitangui por meio 

da utilização de tecnologias adequadas à recuperação ambiental e a agricultura 

sustentável; 

II - manter e incentivar atividades agrícolas, de turismo, de exploração mineral, 

de recuperação e manejo ambiental, de forma sustentável; 

III - ordenar e monitorar o uso e ocupação da área rural; 

IV - recuperar e preservar as reservas legais, as áreas de preservação 

permanente e a biodiversidade; 

V – propiciar a transição à agricultura de base ecológica; 

VI - valorizar, recuperar e preservar os bens socioambientais do Município; 
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VII - promover a ocupação sustentável do solo por meio de tecnologias que 

assegurem a geração de trabalho e renda e a conservação e recuperação 

ambiental. 

Além disso, no Capítulo II, que trata dos Planos Setoriais Complementares, em seus arts. 
145; 146 e 147, determina o seguinte: 

Art. 145 - Deve ser elaborado o Plano Municipal de Gestão Ambiental, 

observando minimamente aos seguintes itens: 

II – cadastramento e sistematização das informações relativas ao meio ambiente 

no Município; 

III – identificação de áreas com potencial para criação de novas unidades de 

conservação, para a preservação dos recursos naturais e a conservação dos 

ecossistemas representativos do Município, em articulação com os órgãos 

federal e estadual responsáveis pela proteção do meio ambiente; 

Art. 146 - Deve ser elaborado o Plano Municipal de Desenvolvimento 

Socioeconômico, observando minimamente aos seguintes itens: 

IV - a necessidade do desenvolvimento de tecnologias adequadas às demandas 

do mercado, e à conservação do meio ambiente natural e construído, 

constituintes dos bens socioambientais do Município; 

Art. 147 - Deve ser elaborado o Plano Municipal de Desenvolvimento da 

Atividade de Mineração observando minimamente aos seguintes itens: 

III – Identificação de áreas com potencial para criação de novas unidades de 

conservação, para a preservação dos recursos naturais e a conservação dos 

ecossistemas representativos do Município, em articulação com os órgãos 

federal e estadual responsáveis pela proteção do meio ambiente; 

2.1.3.5 – Código de Obras Municipal – Lei Complementar Municipal nº 31/2011 

Referida lei institui o Código de Obras Municipal, estabelecendo normas para a elaboração 
de projetos e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e 
funcionais, bem como para os procedimentos administrativos para aprovação de projetos, 
expedição de alvarás de edificação e uso (art. 1º). 

Determina ainda, nos parágrafos do art. 1º, o seguinte: 

§ 1º - Todos os projetos de obras e instalações deverão estar de acordo com 
esta Lei, com a legislação vigente sobre Uso e Ocupação do Solo e sobre 
Parcelamento do Solo, bem como com os princípios previstos na Lei do Plano 
Diretor, em conformidade com o art. 182 da Constituição Federal. 

§ 2º - Todos os projetos de obras e instalações deverão ainda atender as 
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e o Código de 
Saúde do Paraná, que dispõe sobre a matéria. 

Na Seção III, no art. 57, é tratada da edificação industrial, que são destinadas à indústria em 
geral, fábricas e oficinas, além das disposições constantes na CLT: 

I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro 
material combustível apenas nas esquadrias e estruturas de cobertura; 

II- ter os dispositivos de prevenção contra incêndio de conformidade com as 
determinações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná; 

III- os seus compartimentos, quando tiverem área superior a 75m² (setenta e 
cinco metros quadrados), deverão ter pé-direito mínimo de 3m (três metros); 

IV- quando os compartimentos forem destinados à manipulação ou depósito de 
inflamáveis, os mesmos deverão localizar-se em lugar convenientemente 
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separados, de acordo com normas específicas relativas à segurança na 
utilização de inflamáveis líquidos ou gasosos, ditados pelos órgãos competentes 
e em especial, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná; 

V- satisfazer as exigências dos órgãos ambientais federal, estadual e municipal. 

Estabelece ainda, no art. 58, que os fornos, máquinas, caldeiras, estufas, fogões ou 
qualquer outro aparelho onde se produza ou concentre calor deverão obedecer às normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR13, legislação federal e estadual, além das 
disposições do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná. 

Referida Lei Municipal, determina no seu art. 86, que todas as condições gerais relativas às 
edificações constantes neste capítulo, além do descrito, obedecerão aos dispositivos 
estabelecidos na norma NR-18 do Ministério do Trabalho – Condições e meio ambiente de 
trabalho na indústria da construção. 

2.1.3.6 – Uso e Ocupação do Solo no Município de Castro Lei Complementar Municipal 
nº 32/2011 

Referida lei dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Castro, tendo como 
principais objetivos, delimitados no art. 3º: 

I – estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo, tendo em vista 
o cumprimento da função social da cidade e da propriedade; 

II – orientar o crescimento da cidade visando minimizar os impactos 
sobre áreas ambientalmente frágeis; 

III – reduzir disparidades entre os diversos setores da cidade; 

IV – promover por meio de um regime urbanístico adequado a 
qualificação do ambiente urbano; 

V – prever e controlar densidades demográficas e de ocupação de 
solo urbano como medida para a gestão do bem público, da oferta 
de serviços públicos e da conservação do meio ambiente; 

VI – compatibilizar usos e atividades diferenciadas, complementares 
entre si, tendo em vista a eficiência do sistema produtivo e da eficácia 
dos serviços e da infraestrutura; 

VII – exigir medidas compensatórias e mitigadoras para 
empreendimentos e atividades geradores de impactos 
socioambientais e incômodos à vida urbana. 

No que se refere ao meio ambiente, nos arts. 27 e 28, determina o seguinte: 

Art. 47 - No âmbito municipal, é dever dos Poderes Executivo e 
Legislativo, e da comunidade zelar pela proteção do meio ambiente em 
todo o território do Município, de acordo com as disposições da 
Legislação Municipal e das normas adotadas pelo Estado e União. 

Art. 48 - Na área urbana, a fiscalização da área de preservação 
permanente é de competência do órgão municipal competente, atuando 
a União supletivamente, conforme o art. 22, parágrafo único da Lei 
4.771/65. 

2.1.3.7 – Código de Posturas do Município de Castro Lei Complementar Municipal nº 
36/2011 

Como estabelece o art. 1º, referida lei regula as relações entre o Poder Executivo Municipal 
e todos os agentes públicos e privados que atuam, utilizam e interagem no espaço público 
do Município, com o objetivo de estabelecer normas de conduta que afetem o interesse 
coletivo e que melhor possibilitem: 

I - a convivência harmônica da sociedade em Castro; 
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II - a fruição coletiva dos bens socioambientais do Município; 

III - a preservação das identidades locais; 

IV - a organização do uso dos bens e o exercício de atividades no Município; 

V - a preservação ambiental; 

VI - o bem estar da população, relacionado à higiene, à segurança, ao conforto e 
a estética do espaço público. 

O art. 2º, determina que incumbe ao Poder Executivo Municipal e a todos os indivíduos que 
moram ou desenvolvem atividades em Castro, zelar pela observância das normas contidas 
neste Código, no Código de Saúde do Paraná, nas Resoluções do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA e demais legislações pertinentes à matéria.  

O Capítulo VI trata exclusivamente do Meio Ambiente, determinando no seu art. 116, no 
interesse do controle da poluição do ar, do solo e água, o Poder Executivo Municipal poderá 
exigir parecer técnico do órgão estadual competente, sempre que for solicitado alvará de 
funcionamento para estabelecimentos industriais, ou quaisquer outros que se figurem como 
potenciais modificadores do espaço territorial e do meio ambiente do Município. 

Referido Capítulo, no seu art. 117, estabelece que: 

Art. 117. É vedado o corte, a derrubada ou a prática de qualquer ação que possa 
provocar dano, alteração do desenvolvimento natural ou morte de árvore em 
bem público ou em terreno particular, obedecidas às disposições do Código 
Florestal Brasileiro. 

Parágrafo único. As árvores isoladas nativas e exóticas na área urbana poderão 
ter autorizado sua poda, corte ou derrubada pelo órgão municipal de meio 
ambiente, desde que verificada a necessidade de uso e ocupação do solo, além 
do risco, atendidas as legislações municipal, estadual e federal pertinentes. 

2.1.3.8 – Outros Regulamentos e Legislações Municipais 

Outras leis no município de Castro, indiretamente relacionadas com o presente EIA, passam 
a ser citadas a seguir: 

i. Lei Complementar Municipal n° 35/11 – Institui o Perímetro Urbano do Município 
de Castro; 

ii. Lei Complementar nº 34/11 – Dispõe sobre o Sistema Viário do Município de 
Castro; 

iii. Lei Municipal n° 2.299/11 - Dispõe sobre Estrutura Organizacional Aministrativa 
da Prefeitura Municipal de Castro e dá outras providencias; 

iv. Lei Municipal n° 2.492/12 – Concede Incentivos Especiais à empresa Cargill 
Agrícola S/A e dá outras providencias; 

v. Lei Municipal nº 2.609/13 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Castro; 

vi. Lei Municipal nº 3.019/14 – Altera Lei nº 2.416/11, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a criar o Distrito Industrial Urbano I e Distrito Industrial 
Urbano II; 



2 – Regulamentação Aplicável  

2.42                                                                                                                2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

2.2 – PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

2.2.1 – Programas Federais - SAÚDE 

2.2.1.1 – Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

A ESF é uma ação estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica 
de saúde, amplia a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e 
coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.  

A ESF é composta por uma equipe multiprofissional com no mínimo: médico generalista, ou 
especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro 
generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e 
agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os 
profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da 
Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.  

Cada equipe de Saúde da Família (ESF) deve ser responsável por, no máximo, 4.000 
pessoas. Em Castro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, existem 21 ESF e cada 
uma atende entre 5 a 6 mil pessoas. 

2.2.1.2 – Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) 

O PACS representa um processo de consolidação e descentralização de recursos no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi inspirado em experiências de prevenção de doenças 
por meio de informações e de orientações sobre cuidados de saúde com base no principio 
da inclusão e acompanhamento familiar. O desenvolvimento das principais ações deste 
programa se dá por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

O ACS tem o dever de promover o acompanhamento das famílias residentes no seu 
território de trabalho e moradia, as quais se encontram em situação de risco epidemiológico 
e social (MS, 2009). 

2.2.1.3 – Programa Assistência ao Pré-Natal  

A atenção básica na gravidez inclui a prevenção, a promoção da saúde e o tratamento dos 
problemas que ocorrem durante o período gestacional e após parto. O principal objetivo da 
assistência é acolher a mulher desde o início de sua gravidez até os primeiros meses de 
vida do recém-nascido. 

A equipe deverá estar preparada para o trabalho educativo, principalmente em relação a 
duvidas. O acompanhamento domiciliar é realizado pelo ACS e deve ocorrer no mínimo, 
duas vezes por gestação (MS, 2000). 

2.2.1.4 – Programa Nacional de Imunização (PNI) 

Tem o objetivo de coordenar as ações de imunizações, estimular e expandir a utilização de 
agentes imunizantes, buscando a integridade das ações de imunizações realizadas no país. 
O PNI passou a coordena as atividades de imunizações desenvolvidas rotineiramente na 
rede de serviços que são pautadas na lei específica sobre imunizações e vigilância 
epidemiológica (Lei 6.259 de 30-10-1975 e Decreto 78.231 de 30-12-76). 

Segundo dados do Ministério da Saúde, em Castro no ano de 2015, foram aplicados 46.439 
doses de vacina. 
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2.2.1.5 – Programa de Atenção a Saúde Bucal – Brasil Sorridente 

O Brasil sorridente visa garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 
bucal da população brasileira, reúne uma série de ações para ampliação do acesso ao 
tratamento odontológico gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).  

As principais linhas de ação do programa são: reorganização da Atenção Básica em saúde 
bucal, com a implantação das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família e 
ampliação e qualificação da Atenção Especializada, com a implantação de Centros de 
Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias e Assistência 
Hospitalar. 

2.2.1.6 – Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis (PN DST/AIDS) 

O PN DST/AIDS visa reduzir a incidência de HIV/aids e outras DST e melhorar a qualidade 
de vida das pessoas portadoras destas doenças. Para tanto, o programa tem por objetivos: 
o aumento da cobertura das ações preventivas, diagnósticas e de tratamento; a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos oferecidos aos portadores, a redução da transmissão 
vertical de sífilis e HIV, bem como a redução da discriminação aos portadores.  

Para orientação estas diretrizes, foram estabelecidas as políticas de tratamento, de 
diagnóstico, de prevenção, de incentivo e de saúde pública, que regem o PN DST/AIDS.  

2.2.1.7 – Programa de Planejamento Familiar 

Trata-se de um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e 
também quem prefere adiar o crescimento da família. Além de prevenir a gravidez não 
planejada, também atua nas gestações de alto risco e na promoção de maior intervalo entre 
os partos.  

O programa inclui a oferta de oito métodos contraceptivos gratuitos e também a venda de 
anticoncepcionais a preço reduzido na rede Farmácia Popular. 

2.2.1.8 – Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) – Teste do Pezinho 

O PNTN representa recursos governamentais destinados ao pagamento dos exames de 
triagem, exames confirmatórios, e os necessários para diagnóstico tardio (não recém-
nascidos) e ainda o pagamento do acompanhamento dos pacientes nos Serviços de 
Referência em Triagem Neonatal (SRTN). Estão previstos também subsídios para os 
tratamentos necessários. 

O PNTN também permite a geração de informações que serão utilizadas na realização de 
estudos epidemiológicos e projeções estatísticas, visando à melhoria na qualidade do 
programa ou estabelecimento de novas estratégias em Triagem Neonatal. (MS, 2002). 

2.2.2 – Programas Federais - EDUCAÇÃO 

2.2.2.1 – Programa Mais Educação 

Instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, 
tem como objetivo induzir a ampliação da jornada escolar para no mínimo sete horas diárias 
e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. Para tanto, acrescentam-se 
às atividades curriculares já existentes outras como acompanhamento pedagógico, 
educação ambiental, esporte e artes. 
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2.2.2.2 – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido 
pelo poder público de que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 
idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 

As Ações do Pacto apoiam-se em quatro eixos de atuação: Formação continuada presencial 
para os professores alfabetizadores; Materiais didáticos; Avaliações sistemáticas; Gestão, 
mobilização e controle social. (MEC, 2012) 

2.2.2.3 – Programas de Educação e Inter Relação com o Empreendimento 

Os programas federais na área de educação tem interface indireta com o empreendimento. 
No sentido de que a o Programa Mais Educação e o PNAIC auxiliam na melhora da 
qualidade e do acesso ao ensino.  

Portanto, afeta diretamente, as famílias que migrarem para Castro, devido a atração oriunda 
das oportunidades de trabalho das indústrias e seus efeitos econômicos. 

2.2.3 – Programas Federais - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

2.2.3.1 – Bolsa Família  

Segundo o Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento (PNUD) são 
consideradas famílias em condição de pobreza aquelas que detêm renda domiciliar per 
capita inferior a R$ 140,00 mensais. Famílias abaixo da linha indigência são aquelas com 
renda domiciliar per capita inferior a R$70,00. 

Os dados do último censo demográfico mostram que em 2010 no município de Castro havia 
8,1% de pobres e 5% de pessoas abaixo da linha de indigência. Esses valores são maiores 
do que o observado no Estado, sendo 4,5% de pobres e 2,8% de indigentes.  

O programa Bolsa Família foi pensado justamente para este público, com vista à fornecer 
alívio imediato à pobreza vivida pela família. Trata-se de um programa de transferência 
direta de renda. No caso do programa são consideradas indigentes famílias com até R$ 
77,00 per capta e pobres com até R$ 154,00 per capta.  

Em Castro, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) em 
novembro de 2015 havia 3.727 beneficiários do programa, que equivale a 86,39% das 
famílias de baixa renda.  

2.2.3.2 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

De forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do PAIF, o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realiza atendimentos em grupo, nos 
quais são realizadas atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de 
acordo com a idade dos usuários. 

Trata-se de uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, 
estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências 
individuais, coletivas e familiares. 

A atividades são realizadas nos CRAS ou nos Centros de Convivência. Possuem caráter 
preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades 
dos usuários. 

Podem participar crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que 
sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que 
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cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem 
acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único. 

O objetivo é fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração 
e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva 
(BRASIL, 2015).  

No município de Castro, em outubro de 2015, a atuação do programa tem capacidade de 
atendimento para 560 pessoas (BRASIL, 2015). 

2.2.3.3 – Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual 

É composto por seis eixos estratégicos que visa: analisar a situação por meio do 
conhecimento da violência sexual contra crianças e adolescentes; mobilização e articulação 
através do fortalecimento das articulações nacionais, regionais e locais de combate e 
eliminação da violência sexual; defesa e responsabilização por meio da atualização da 
legislação sobre crimes sexuais; atendimento especializado para crianças e adolescentes; 
prevenção da violência sexual por meio de ações educativas de sensibilização e autodefesa; 
e por fim o protagonismo infanto-juvenil através da participação ativa de crianças e 
adolescentes na defesa de seus direitos e na execução de políticas de proteção. 

2.2.3.4 – Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho  

Tem o objetivo de promover o acesso dos usuários da Assistência Social ao mundo do 
trabalho. O programa tem parceria com as secretarias de assistência social dos municípios. 

O programa age por meio de ações de articulação de políticas públicas, de mobilização, 
sensibilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade para 
oportunidades de inclusão produtiva existentes em seus municípios. 

As oportunidades de inclusão produtiva compreendem: a formação inicial, a qualificação 
técnico-profissional, a intermediação pública de mão-de-obra, o apoio ao 
microempreendedor individual e à economia solidária, o acesso a direitos sociais, entre 
outras. 

O programa também visa firmar parcerias com órgãos e entidades governamentais e não 
governamentais, que ofertam ações de formação e qualificação profissional, inclusão 
produtiva e intermediação de mão de obra, como o PRONATEC/BSM, por meio de 
disponibilização de vagas em cursos oferecidos em Institutos Federais de Ciência e 
Tecnologia, instituições do Sistema S, entre outras unidades ofertantes;  

O público alvo compreende pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social com idade 
entre 14 e 59 anos. 

Em outubro de 2015, a meta de atendimento em Castro era de 409 beneficiários. (MDS 
SAGI, 2015). 

2.2.4 – Programas Estaduais – DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

2.2.4.1 – Programa Família Paranaense  

O Programa foi lançado em 14 de março de 2012. O Objetivo é promover a autonomia e o 
protagonismo das famílias em situação de maior vulnerabilidade social, por meio da 
articulação de uma rede integrada de proteção, que promova ações intersetoriais 
planejadas, de acordo com as necessidades de cada família e de sua comunidade 
(CARTILHA, 2012). 
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As famílias beneficiárias recebem atenção individualizada, com ações planejadas, de acordo 
com a necessidade de cada uma (CARTILHA, 2012). As ações ocorrem nas dependências 
do CRAS com equipe técnica especializada.  

Castro não recebe repasse do estado para o programa, pois escolheu aplicar apenas a 
metodologia. As áreas prioritárias de atuação são habitação, educação e emprego.  

2.2.5 – Programas Federais – ATIVIDADES ECONÔMICAS 

2.2.5.1 – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

Trata-se de um apoio ao desenvolvimento rural sustentável das famílias do campo. O 
programa disponibiliza recursos para que a família possa investir na propriedade, agregar 
tecnologia, incrementar a renda e planejar ações. 

O objetivo geral do programa é estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de 
obra familiar por meio do financiamento de atividades e serviços rurais desenvolvidos no 
estabelecimento  

Os beneficiários são os agricultores que se enquadram nos critérios como residir na 
propriedade, deter até 4 módulos fiscais, ter 50% da renda oriunda da atividade agrícola, 
entre outros (FETAEP, 2013). 

2.2.6 – Programas Estaduais – ATIVIDADES ECONÔMICAS 

2.2.6.1 – Linhas de Crédito para pequeno empresário 

O objetivo é apoiar financeiramente a modernização e expansão das Micro e Pequenas 
Empresas do Estado do Paraná. O publico alvo são as micro empresas (faturamento 
contábil até R$ 360.000,00, no ano), e pequenas empresas (faturamento anual de R$ 
360.000,00 a R$ 3.600.000,00), dos setores de indústria, comércio e serviços, no Estado do 
Paraná. 

2.2.6.2 – Programa Bom Negócio Paraná 

Desenvolvido pela prefeitura da cidade de Curitiba em 2005 e conduzido pela Agência 
Curitiba de Desenvolvimento S/A, tem como objetivo fomentar o desenvolvimento através de 
capacitação e apoio ao pequeno e micro empreendedor dos setores industrial, comercial e 
de serviços. 

O governo do estado expandiu o Programa Bom Negócio para todo o estado. Hoje o mesmo 
é aplicado em Castro. 

2.2.7 – Programas Federais – MEIO AMBIENTE 

2.2.7.1 – Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais Municipais – 
PNCPR 

Trata-se de uma ação conjunta com o Ministério do Meio Ambiente para o fortalecimento do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) que visa estruturar nos municípios 
brasileiros um Sistema Municipal de Meio Ambiente para fortalecer as políticas 
socioambientais do país.  

Os temas de interesse abordados na capacitação são: licenciamento ambiental, 
monitoramento ambiental, serviços ambientais, fiscalização outorga, ICMs Ecológico, 
servidão ambiental, agenda 21, cumprimento do código florestal de demais legislações, 
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ações de educação ambiental nas escolas e propriedades rurais, criação de consórcios e 
cooperativas, compatibilização da produção rural com a conservação da fauna e flora, entre 
outros voltados à sustentabilidade ambiental. 

2.2.8 – Programas Estaduais – MEIO AMBIENTE 

2.2.8.1 – Programa de Gestão do Solo e Água em Microbacia 

O uso inadequado das áreas agrícolas tem acarretado a perda de solo, água e elementos 
minerais através da erosão hídrica. Há também o uso excessivo de agrotóxicos, a 
insuficiente cobertura florestal. 

As consequências são assoreamento e poluição de corpos hídricos que afeta a qualidade e 
quantidade de água disponível para consumo humano e animal, irrigação, geração de 
energia, além de outros problemas indiretos. 

Esses impactos causam prejuízos para a própria economia pela diminuição da 
produtividade, aumento nas emissões de gases de efeito estufa, aumento nos custos de 
transporte e manutenção de estradas e pontes, maior incidência de enfermidades, entre 
outros.  

Assim, o programa visa melhorar a qualidade de vida das populações rural e urbana da 
promoção de uma agricultura sustentável (ambiental, social, econômica), por meio da 
gestão integrada dos recursos naturais solo, água e biodiversidade, em microbacias e 
também reconhecer a importância do agricultor, nesse processo, por meio das seguintes 
ações: 

 Estratégias para a promoção de uma agricultura sustentável via o manejo integrado 
do solo da água e da biodiversidade  

 Difusão de sistemas de manejo do solo que promovam a proteção da superfície do 
solo, a infiltração e a retenção da água no solo; 

 Introdução de práticas que promovam a elevação dos níveis de matéria orgânica no 
solo e recuperem a fertilidade física, química e biológica dos solos degradados; 

 Implantação de terraços corretamente dimensionados para o controle da enxurrada 
que se forma quando a chuva excede a capacidade do solo infiltrar água; 

 Semeadura em nível; 

 Adequação de estradas; 

 Destinação correta de embalagens e agrotóxicos obsoletos; 

 Manejo Integrado de pragas e invasoras; 

 Uso apropriado e controlado de agrotóxicos; 

 Destinação adequada de dejetos; 

 Emprego correto de adubos orgânicos e minerais; 

 Recuperação da cobertura florestal nas áreas de recarga de mananciais d'água; 

 Implantação de sistemas de abastecimento de água comunitários; 

 Recomposição da cobertura florestal nas áreas de preservação permanente (APP); 

 Reposição da floresta nas áreas de reserva legal (ARL); 

 Implantação de sistemas de exploração agropecuária compatíveis com a aptidão 
agrícola dos solos (IPARDES, 2014). 

2.2.9 – Programas Municipais – MEIO AMBIENTE 

2.2.9.1 – Programa Municipal de Coleta Seletiva e Reciclagem do Lixo Castro Limpa 

O programa promove locais para e destinação de lixos eletrônicos, cartuchos, e lixos 
recicláveis, este último além de coletado também é incentivado a ser direcionado para a 
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Associação de Catadores de Castro (ACC). Para resíduos gerados pela construção civil a 
empresa INOVA ou a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos fazem a coleta 
conforme solicitação. O programa também busca promover uma reeducação ambiental, e 
orienta os residentes a realizarem a separação dos resíduos. 

O programa tem o envolvimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, em parceria com 
a Diretoria de Meio Ambiente.  

2.2.9.2 – Programa de Abastecimento Rural  

O programa foi executado em Castro com recursos da FUNASA em parceria com a 
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e prefeitura municipal de Castro. Sendo a 
diretora da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e principal 
articuladora da implantação do Programa no município. 

O programa prevê a perfuração de poços artesianos com casas de tratamento, instalação da 
rede de distribuição, elevatórias e reservatórios, até a entrada de cada terreno da 
comunidade, onde serão instalados os cavaletes. Cabem aos proprietários a instalação de 
caixa d'água e o relógio. 

Em 2012 foram beneficiadas mais de 7 mil pessoas o que representou um investimento total 
de quase R$ 1 milhão, no município. 

2.2.10 – Análises e Interfaces com o Empreendimento 

A presença do empreendimento na região, aliado a expectativa de que mais indústrias do 
setor se instalarão na área fará com que a atração de pessoas para o município seja cada 
vez maior. Este crescimento se dará também através dos chamados efeitos para trás e 
efeitos para frente (HISCHMAN, 1958).  

O efeito para trás trata-se da atração de ofertantes de insumos para indústrias instaladas, 
bem como também aumento de estabelecimento de comércio e serviços. Os efeitos para 
frente se referem aos produtos produzidos por essas indústrias que se configuram como um 
insumo para outras que estão posicionadas a frente da cadeia produtiva de determinado 
bem. Como por exemplo, o milho produzido pelo empreendimento pode atrair indústrias de 
alimentos que utilizam o milho como insumo de produção. 

Esses efeitos também irão contribuir para intensificar a atração de pessoas para a 
localidade. Desse modo os programas de saúde federais e estaduais são afetados 
diretamente tendo em vista o aumento da demanda que ocorrerá a curto e médio prazo.  

Como já observado, o ESF já atende uma média de famílias acima do recomendado ao 
programa, o aumento de pessoas fará com que esta defasagem se intensifique. O mesmo 
ocorrerá com PACS, Pré-Natal, Imunização, Saúde Bucal, Planejamento Familiar, Teste do 
Pezinho e o Programa Estadual Rede Mãe Paranaense. 

O Programa que visa reduzir a incidência de DSTs também sofrerá pressão de demanda 
sobre suas atuações. Um dos impactos iniciais da instalação de um empreendimento está 
relacionado ao aumento da prostituição e exploração sexual. A obra de instalação demanda 
mão de obra masculina que culmina na oferta desta modalidade de serviço, ainda mais em 
comunidades com menor renda.  

Tal constatação se une ao fato de HIV e outras DSTs terem sido apontados como principais 
problemas de saúde no município. 

É importante mencionar também que além da pressão sobre a infraestrutura de saúde, os 
programas presentes em Castro evidenciam que o município tem uma infraestrutura mínima 
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disponível capaz de prover certa qualidade de atendimento e acompanhamento ao 
crescimento esperado. 

Com relação aos programas relacionados à assistência social, a presença do 
empreendimento terá correlação e efeitos diretos e indiretos. O programa federal SCFV e o 
programa estadual Família Paranaense apresentam interface indireta como o 
empreendimento, sendo este apenas uma oferta de serviço social que poderá abranger 
também as famílias que migrarem para o município.  

No que se refere ao ACESSUAS, este se trata de um programa com interface direta com o 
empreendimento, pois se trata de facilitar o acesso à oportunidade de trabalho. A maior 
expectativa quanto à chegada de um empreendimento é a geração de emprego que este 
pode vir a gerar. Assim, a presença da indústria torna-se mais um ofertante de vagas de 
trabalho que possam vir de encontro a este programa. 

Juntamente com esta constatação, vale ressaltar que o empreendimento já executa um 
programa social destinado a capacitação profissional de jovens denominado Geração 
Futuro. Desse modo além de ser um potencial empregador, pode ser também um efetivo 
parceiro das ações que buscam introduzir jovens, principalmente em situação vulnerável, no 
mercado de trabalho.  

Os programas de fomento as atividades econômicas agrícolas têm como público alvo o 
pequeno produtor. Dessa forma a interface dos programas com a presença do 
empreendimento apresentam efeitos indiretos, mas significativos. 

A indústria instalada fará a moagem do milho que pode ser comprado tanto de produtores 
do Mato Grosso como de produtores locais de grande e pequeno porte. Desse modo a 
atuação dos governos federal, estadual e municipal em prover assistência técnica, 
financiamento, auxílio financeiro, e outros apoios voltados ao aumento da produtividade e 
incentivo ao desenvolvimento da atividade agrícola proporcionará maiores oportunidades de 
aquisição do milho local.  

Aliado ao fato de que a produtividade da cultura do milho no município é acima da média 
nacional, como exibido no diagnóstico socioeconômico, esses programas de apoio acabam 
por ser estratégicos ao próprio município e a sua atividade agrícola. 
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3 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Neste item são descritas informações detalhadas sobre o empreendimento, além dos seus 
objetivos e justificativas, histórico e demais itens técnicos pertinentes. 

Para caracterizar o empreendimento é importante separar o projeto em dois momentos: (i) 
as fábricas da Cargill e da Evonik, as quais passaram por processos específicos de 
licenciamento ambiental e já se encontram em operação; (ii) área livre disponível, apta a 
receber novas indústrias parceiras e que é entendida como o objeto do presente 
licenciamento e se configuraria como Complexo Industrial com instalação das futuras 
industrias parceiras. 

3.1 – OBJETIVOS  

O objetivo geral é atestar a viabilidade ambiental da implantação do Complexo Industrial, 
obtendo a Licença Prévia (LP).  

3.2 – JUSTIFICATIVAS  

A Cargill já possui sua planta industrial de beneficiamento de milho, com sua operação já 
licenciada pelo Instituto Ambiental do Paraná, instalada em uma área aproximada de 246 
hectares, onde também se encontra a primeira indústria parceira, a Evonik (também já 
licenciada). Dessa forma, e com vistas ao início das atividades do Complexo Industrial, a 
disponibilização de espaços para implantação de novas indústrias atraídas pelas atividades 
atualmente desenvolvidas pela Cargill é primordial para manutenção da proposta de 
instalação do Complexo. 

Para definição do melhor local a ser implementado o Complexo Industrial, foi realizado 
estudo específico de mercado para expansão da unidade de negócios de Amido e 
Adoçantes da Cargill, baseado no beneficiamento do milho, conforme será detalhado no 
item sobre alternativas locacionais.  

Tal estudo indicou a área atual como aquela com melhores condições a partir do contexto 
ambiental, locacional e econômico. Isso devido a diferentes motivos, dentre os quais se 
destaca o histórico de mudança no uso do solo da área. Corrobora ainda a Lei municipal nº 
2.418/2011 que destinou tal área como um Distrito Industrial Urbano com serviço e 
infraestrutura compartilhados e destinados à implantação de indústrias. 

Como pré-requisitos a implantação do Complexo Industrial tem-se: 

 Uso do solo atual com características de agricultura intensiva, dispensando 
qualquer necessidade de supressão de vegetação; 

 Relevo suave, para um melhor aproveitamento da área; 

 Pequena probabilidade de ocupações residenciais em seu entorno; 

 Vazão outorgável para os pontos de interesse para captação de água para uso 
nos processos e para o lançamento de efluentes 

 Proximidade geográfica dos insumos primários; 
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 Facilidades de acesso à infraestruturas rodoferroviárias e portuárias; e, 

 Proximidade de locais que possuam mão-de-obra necessária ao empreendimento. 

Todos os quesitos estão contemplados na área em que se pretende instalar o Complexo. 
Associado a esses quesitos, tem-se a otimização da cadeia de suprimentos que geram 
menores custos produtivos e consequentemente reduzem os impactos ambientais gerais.  

A proposta de Complexo Industrial no modelo Over The Fence (OTF) (“sobre a cerca”), 
propõe-se a utilizar, em cadeia, matérias-primas, produtos e resíduos, otimizando a logística 
do negócio, a ausência de custos com frete, transporte de mercadorias, entre outros, e 
formatando um ciclo de envolvimento entre as empresas instaladas. Em suma, trata-se de 
um condomínio industrial de indústrias parceiras. 

Pela produção de múltiplos produtos e subprodutos, esse modelo de complexo industrial 
pode aproveitar os diversos componentes da biomassa. No caso do complexo industrial da 
Cargill, o milho processado em sua planta geraria alguns produtos, como, por exemplo, 
amido e dextrose. Estes produtos serão utilizados como matéria-prima pelas indústrias 
parceiras diretamente em seus processos industriais, na qual a Cargill disponibilizará aos 
seus parceiros um pacote de serviços e utilidades – além da fonte de carboidrato, fibra, 
proteína para ração animal ou óleo bruto – oriunda do beneficiamento do milho, poderá ser 
ofertada água tratada, vapor, tratamento de efluentes, energia elétrica, entre outros.  

O município de Castro, por meio dos estudos realizados, mostra-se viável para suportar o 
crescimento do mercado nos segmentos propostos para o complexo. A região detém ainda 
uma expressiva produção de milho, considerando tanto os cultivos de verão e a segunda 
safra, o Paraná está entre os estados mais importantes na produção do cereal, com 
aumento significativo na área plantada nos últimos anos (SEAB, 2013) e excelente logística 
para distribuição nos centros consumidores.  

3.3 – HISTÓRICO 

Ao tomar a decisão para investir em uma nova planta industrial de beneficiamento de milho, 
a unidade de negócios de Amido e Adoçantes da Cargill já estava com a previsão para 
implantação do projeto denominado como Complexo Industrial da Cargill, atraindo parceiros 
que utilizassem seus produtos e/ou subprodutos como matéria prima em suas produções, 
ao mesmo tempo em que poderia vender seus produtos e subprodutos ao mercado 
consumidor. 

Visando este modelo de parceria, a Cargill vislumbra implementar um projeto pioneiro na 
América Latina, nos moldes dos três complexos industriais instalados pela Cargill nos EUA, 
nas cidades de Blair, Eddyville e Ft. Dodge. Como principais motivadores para utilização do 
modelo OTF para expansão estão: disponibilidade de matéria-prima; disponibilidade de 
terra; compartilhamento de recursos com menor custo (utilidades, vapor, etc.).  

Para possibilitar esse modelo OTF é essencial que as indústrias parceiras estejam 
instaladas imediatamente ao lado da Cargill, fazendo jus ao nome dado. Isso se deve ao 
fato de que toda a infraestrutura disponibilizada pela Cargill aos seus parceiros (água, vapor, 
efluente, energia, aumento de sinergia entre indústrias e processos, redução dos impactos 
gerados de forma geral, etc.) será fornecida por meio de dutos e tubulações, reduzindo 
custos com a logística e reduzindo diversos impactos socioeconômicos sobre a região do 
empreendimento.  

Por este motivo, em 2011 a Cargill iniciou a instalação da sua fábrica, numa área de 
aproximadamente 246 hectares, localizada no município de Castro, entrando em operação 
em 2013, num investimento denominado como Projeto Growth, a qual passou por um 
processo específico de licenciamento junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 
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Originalmente, o Projeto Growth foi concebido para suportar o crescimento dos clientes 
atuais, atendendo à demanda por produtos originados a partir do processo de refino do 
milho (amido, glucose, maltose e dextrose). A planta industrial em Castro tem a autonomia 
para alterar sua produção interna de acordo com a demanda do mercado, direcionando sua 
produção para o amido ou refinaria. O modelo OTF trabalha principalmente com os produtos 
originados na refinaria e vem ganhando forças no Projeto Growth devido ao sucesso obtido 
nas parcerias desenvolvidas nos complexos da Cargill em operação nos EUA. Sendo assim, 
o Complexo Industrial terá capacidade para fornecer matérias-primas e serviços nas 
parcerias OTF e ainda, fornecer produtos próprios para o mercado nacional e internacional, 
atuando em um modelo misto. 

Mantendo uma parceria comercial estabelecida em Blair/EUA, no ano de 2012 a empresa 
Evonik iniciou seu processo de licenciamento ambiental junto ao IAP, obtendo a licença de 
operação em 2015, sendo a primeira indústria parceira a se instalar na área por meio do 
modelo OTF, consumindo um subproduto da Cargill, a dextrose, para a produção de um 
aminoácido para enriquecimento de ração animal por meio de um processo de fermentação. 

Com este complexo, a Cargill pretende atrair entre 4 e 6 indústrias parceiras, além da 
Evonik, com previsão de investimento é na ordem de R$ 1,2 bilhões no município. As 
indústrias parceiras atraídas pelo empreendimento da Cargill serão preferencialmente do 
ramo de alimentos (enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, vitaminas, aromatizantes, etc.) 
e biotecnologia (bioplástico), já que suas matérias-primas serão derivadas basicamente do 
beneficiamento de grãos de milho. 

3.4 – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

O empreendimento em questão compreende a instalação do Complexo Industrial da Cargill, 
numa área de aproximadamente 246 hectares no município de Castro/PR. Dentro desta 
área já estão instaladas as fábricas da Cargill e Evonik, já atuando sobre o modelo OTF 
mencionado no item anterior. 

A seguir são descritos os dois momentos do projeto, bem como os parâmetros que 
precisarão ser considerados para o Complexo. 

3.4.1 – Fábricas da Cargill e Evonik 

Conforme mencionado, ambas as fábricas já se encontram em operação, portanto, esse 
item se resumirá numa breve descrição de cada uma das características técnicas dos 
projetos. 

As fábricas operam no sistema OTF, onde a Cargill fornece um dos seus Produtos 
diretamente ao processo operacional da Evonik, o xarope de dextrose. Ainda, como parte do 
acordo comercial, a Cargill fornece energia elétrica, vapor, água tratada, tratamento de 
efluentes, estacionamento, refeição, portaria, entre outros facilitadores.  

Ambas estão localizadas no município de Castro, numa região conhecida como Cruzo 
(Figura 3.01). O acesso ao local se dá por meio da Estrada do Cerne (PR-090) ou pela BR-
151/340 a partir da sede do município. 
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Figura 3.01 – Localização das Plantas da Cargill e Evonik 

 
Elaborado por: STCP (Imagem de 2014). 
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3.4.1.1 – Cargill 

O projeto atual da Cargill foi concebido em uma área construída de 340.400 m², mais a área 
da ETE. Foram gerados 200 empregos diretos e 1.200 empregos indiretos gerados no pico 
da obra, com um investimento em torno de R$ 483.688.000,00.  

A matéria prima utilizada pela Cargill são grãos de milho, com capacidade atual instalada de 
1.200 toneladas/dia. Outros insumos são consumidos durante o processo industrial, como 
ácido clorídrico, soda cáustica, dióxido de enxofre e soda barrilha (Tabela 3.01). 

Tabela 3.01 – Lista de Matérias-primas e Quantidade Consumida 

MATÉRIA-PRIMA QUANTIDADE CONSUMIDA 

Milho em Grãos 1.200 t/dia 

Ácido Clorídrico (HCl) 50 t/mês 

Soda Cáustica (NaOH) 30 t/mês 

Dióxido de Enxofre (SO2)  50 t/mês 

Gás Natural 100.000 Nm³/mês 

Soda Barrilha (Na2CO3) 25 t/mês 

Peróxido de Hidrogênio (H2O2) 5 t/mês 

Metabissulfito de Sódio (NaHSO3) 1,5 t/mês  

Auxiliar Filtrante (terra de Diatomacea) 100 t/mês 

Fonte: Cargill Agrícola S/A, 2015 

A partir das matérias-primas e dos insumos industriais listados, serão originados os produtos 
indicados na Tabela 3.02, sendo o amido de milho, xaropes e coprodutos do milho os de 
maior importância. 

Tabela 3.02 – Lista dos Produtos e Quantidade Produzida  

PRODUTO QUANTIDADE PRODUZIDA 

Amido de Milho 250 t/dia 

Xaropes de Glucose 500 t/dia 

Xaropes de Dextrose 500 t/dia 

Coprodutos de Milho  

 Fibra Pelletizada 250 t/dia 

 Heavy Steep Water (para Evonik) 30 t/dia 

 Glúten 65 t/dia 

 Óleo de Milho  Não Refinado 35 t/dia 

 Milho Quebrado 35 t/dia 

Fonte: Cargill Agrícola S/A, 2015 
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O processamento do milho pode correr a seco ou por via úmida. No processo a seco são 
obtidos produtos tais como: canjica especial, canjicas para cereais matinais e para produção 
de pipocas expandidas, canjicão, gritz de milho, óleo de milho bruto e refinado e, a sêmola 
de milho. Esse processo não requer muita tecnologia e também não gera muitos produtos 
sofisticados. Os derivados tecnologicamente superiores são oriundos do processamento via 
úmida. 

O grão de milho tem três partes principais: a película do grão ou pericarpo, o endosperma e 
o embrião, também chamado “germe” ou gérmen (Figura 3.02). O pericarpo é a película 
externa do grão e serve para protegê-lo. O endosperma, a principal reserva de energia, 
ocupa cerca de 80% do peso total do grão. É constituído de aproximadamente 90% de 
amido e 7% de glúten (proteínas), sendo as remanescentes pequenas quantidades de óleo, 
minerais e alguns traços de outros constituintes. De modo genérico, o grão de milho é 
constituído, quimicamente, por 11 a 20% de água, com a seguinte média de constituintes, 
expressa em percentagens. 

Figura 3.02 – Partes do Grão de Milho e Percentuais Constituintes 

 
Fonte: Cargill Agrícola S/A. 

No processamento do milho por via úmida, o grão é separado em suas partes componentes, 
amido gérmen, fibras e proteínas, que são posteriormente subdivididas e processadas, por 
meio da moagem ou da refinaria.  

O fluxograma do processo produtivo da planta industrial da Cargill, bem como a indicação 
dos pontos de introdução de matérias-primas e suas quantidades estão apresentadas no 
Anexo 3.01. No Anexo 3.02 pode ser visualizada a planta geral da indústria, incluindo as 
áreas de cada setor. 

O plano diretor do projeto da fábrica da Cargill realizou a alocação de equipamentos e 
estruturas para permitir uma expansão de capacidade máxima de moagem de milho de 
3.200 toneladas/dia. Futuramente, quando da implantação de novas fábricas no Complexo 
Industrial, etapas de expansão deverão ocorrer nesta planta da Cargill, considerando que 
hoje a capacidade de moagem atual é de 1.200 toneladas/dia. A expansão da Cargill 
ocorrerá dentro do seu próprio perímetro, com a ampliação de áreas internas, instalação de 
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novas caldeiras, ampliação da sua ETE e demais ampliações necessárias. Associadas as 
futuras expansões, os sistemas de controle (para emissões atmosféricas, resíduos sólidos e 
efluentes líquidos) atualmente vigentes e outros que por ventura sejam considerados 
necessários, comporão os respectivos projetos. 

3.4.1.2 – Evonik 

A planta industrial da Evonik está operando numa área de aproximadamente 74.000,00 m², 
onde estão sendo gerados cerca de 104 empregos diretos e 27 indiretos, com um 
investimento estimado em R$ 400 milhões. 

A atividade desenvolvida por esta planta industrial da Evonik é baseada num processo de 
fermentação da dextrose até o produto final do processo, a lisina (comercialmente 
denominado de Biolys), um composto nutricional o qual servirá como matéria-prima para 
rações animais. Atualmente, a fábrica está em operação com uma capacidade para 
produção de 85.000 toneladas anuais de Biolys.  

A produção de Biolys é baseada em um processo de fermentação, no qual a dextrose é 
utilizada como principal fonte de carbono (C) e o amoníaco (sulfato de amônia) como 
principal fonte de nitrogênio (N), os quais são convertidos para a L-lisina em uma solução 
aquosa, por meio de atividade microbiana. A cepa de produção utilizada para o processo de 
fermentação da Evonik pertence à espécie Corynebacterium glutamicum, sendo 
considerada como não-GMO e representa um organismo comumente listado como seguro 
(GRAS) do grupo de risco 1. 

Na sequência, a água é removida a partir do caldo de fermentação por meio de evaporação 
com uma fase associada de secagem e granulação, o que resulta num produto final seco 
contendo no mínimo 65% de L-lisina (calculado como L-lisina-HCl) na massa seca total, com 
propriedades de manuseamento adequadas. 

O produto final originado pela fermentação da dextrose nesse site da Evonik é 
comercialmente denominado de Biolys e não proporciona qualquer risco à população 
humana, animais, vegetação ou ao meio ambiente. 

O Anexo 3.03 exemplifica o processo industrial por meio de um fluxograma de blocos, e o 
Anexo 3.04 representa a planta industrial da Evonik e suas áreas de operação. 

Tabela 3.03 – Lista de Matérias-primas e Quantidade Consumida 

MATÉRIA-PRIMA QUANTIDADE CONSUMIDA 

Dextrose 535 t/dia 

Milhocina  28 t/dia 

Extrato de Melaço 1,5 t/dia 

Amônia 42 t/dia 

Ácido Sulfúrico 48 t/dia 

Bissulfito de Sódio 3,5 t/dia 

Agente Antiespumante 1 t/dia 

Sais Inorgânicos e Vitaminas 2,8 t/dia 

Fonte: Evonik Degussa Brasil, 2015. 
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3.4.2 – Complexo Industrial da Cargill 

Considerando a área destinada ao Complexo Industrial da Cargill, excluindo-se as áreas já 
ocupadas pelas fábricas da Cargill e da Evonik, há a disponibilidade, para instalação de 
novas fábricas, de aproximadamente 200 hectares, conforme indicado na Tabela 3.04 
(Figura 3.03). 

Tabela 3.04 – Áreas Ocupadas e Disponíveis 

 ÁREA EM M² ÁREA EM HECTARES 

Cargill Agrícola S/A 340.400,00 34,04 

Estação de Tratamento de Efluentes 39.300,00 3,93 

Evonik Degussa Brasil  74.900,00 7,49 

Área disponível  2.009.100,0 200,91 

Área total 2.463.700,00 246,37 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2015 

A área de 200,91 hectares se refere à parte do terreno que será disponibilizada para 
instalação das demais empresas parceiras da Cargill para este empreendimento. 
Levantamentos realizados nesta área indicam que o local vem sendo utilizado para 
agricultura desde o início da década de 80 (STCP, 2012). Num período compreendido entre 
o final da década de 80 e início da década de 90 foi implantado um complexo sistema de 
drenagem na área, por meio do projeto governamental ProVárzea1, em locais que, 
anteriormente, predominavam solos hidromórficos. Desde então a área vem sendo utilizada 
com fins exclusivamente agrícolas, onde os principais cultivos são de milho, soja, feijão e 
aveia. 

Como rápida descrição da área, tem-se que o local não apresenta vegetação, exceção de 
uma pequena faixa próxima às fábricas da Cargill e Evonik, onde se encontra uma 
regeneração, formada por vegetação de capoeira. Os solos são formados prioritariamente 
pelo tipo hidromórficos, porém, drenados há cerca de 25 anos, o que possibilitou um solo 
mais seco para agricultura. O relevo é majoritariamente plano, o que facilitará a instalação 
das novas indústrias, seja pela pouca movimentação de terra necessária (terraplenagem) ou 
instalação de áreas de apoio para as obras. O diagnóstico ambiental detalhado sobre a área 
é apresentado neste Estudo de Impacto Ambiental. 

Para descrever o possível futuro cenário do Complexo Industrial da Cargill, foram analisados 
alguns parâmetros socioambientais, de modo a entender o ambiente em que o Complexo 
será instalado. Muitos dos parâmetros analisados são restritivos e limitantes, ou seja, 
existem valores máximos que o ambiente pode fornecer e que, se atingidos, comprometerão 
a instalação do complexo industrial, aumentando impactos negativos e impossibilitando a 
operação das indústrias previstas. Fato que estes parâmetros são essenciais à implantação 
do projeto desejado. 

Outras análises dos parâmetros apresentados aqui são descritas nos itens subsequentes do 
presente EIA, indicando qual é o impacto desses parâmetros em relação aos aspectos 
identificados. Em síntese, a demanda e o consumo das novas indústrias deverão estar 
adequados aos limites que cada parâmetro pode ofertar e, consequentemente, à 
capacidade de suporte da área. 

                                                
1
 Decreto Federal Nº 86.146/81 - Programa Nacional para Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis. 



3 – Caracterização do Empreendimento 

2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda.  3.9 

Figura 3.03 – Localização da Área do Complexo Industrial 

 

Elaboração: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2016. 

3.4.3 – Características do Projeto 

O Complexo Industrial será instalado no terreno já adquiridos pela empresa e que se 
constitui no objeto de licenciamento deste EIA. Reforçando que as áreas de instalação das 
fábricas da Cargill e Evonik também estão localizadas dentro desse terreno. 

O número de indústrias a se instalarem dependerá diretamente da área disponível, portanto, 
a fim de configurar a disponibilidade interna de áreas do complexo, a Cargill definiu um 
padrão de organização, similar a lotes, para que toda a infraestrutura esteja previamente 
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projetada na medida em que os próximos parceiros se instalem no local (Figura 3.04). De 
acordo com o layout inicial do complexo, a Cargill deverá receber até 6 indústrias parceiras. 

Figura 3.04 – Layout Geral Inicial do Complexo Industrial 

 
Elaboração: Adaptado por STCP. 

É importante ressaltar que toda a área é de propriedade da Cargill, dessa forma, não haverá 
desapropriações ou deslocamento de pessoas para a instalação do pretendido 
empreendimento. O presente layout geral é uma proposta que poderá sofrer alterações 
futuras. 
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As duas indústrias já instaladas e descritas anteriormente, demandam aproximadamente de 
300 m³/h, sendo todo este volume captado diretamente do rio Iapó, por meio da já instalada 
adutora de captação de água.  

O uso e ocupação do solo na bacia do Iapó é predominantemente rural, com atividades 
agropecuárias como plantios de grãos, suinocultura e produção de leite. Essas atividades 
contribuem com a carga orgânica existente na água, por meio do escoamento e lançamento 
de resíduos e efluentes in natura.  

Os efluentes líquidos gerados pelas plantas industriais da Cargill e Evonik, contribuem, de 
forma pouco expressiva, para o aumento da carga orgânica no rio, obedecendo aos padrões 
de qualidade estabelecidos pelo Órgão Ambiental e Conselho Nacional de Meio Ambiente. 
Os mesmos são direcionados para tratamento na Estação de Tratamento de Efluentes 
Industriais (ETE), localizada próxima às plantas industriais. A Cargill contribui com um 
volume médio diário de 60 m³/hora, e a Evonik com um volume médio de até 60 m³/hora. A 
capacidade da ETE são 120 m³/hora, com outorgas de lançamento de 240 m³/hora. 

De acordo com as diretrizes do modelo OTF, a Cargill será a responsável pelo fornecimento 
de energia para todas as demais indústrias do complexo. Atualmente a Cargill consome 11 
MW/h, a Evonik 14 MW/h. A previsão é que as demais indústrias, consumam entre 35 e 45 
MW/h. Nesse sentido, a Cargill no futuro utilizará Cogeração entendida como um processo de 
produção e utilização combinada de calor e eletricidade, aproveitando a energia térmica 
proveniente dos combustíveis utilizados. 

Assim como a energia, o vapor necessário aos processos das indústrias do Complexo será 
produzido pela Cargill. Atualmente a empresa conta com duas caldeiras instaladas dentro de 
seu site, consumindo vapor em seu processo produtivo e também fornecendo para a 
operação da Evonik. O abastecimento das caldeiras geradoras de vapor utiliza cavaco 
oriundo dos plantios de eucalipto e pinus da região.  

Além dessa forma energética, também será consumido GN (gás natural), importante insumo 
para o processo industrial. Atualmente a Cargill consome cerca de 70.000 Nm³/mês de GLP. 
Já a Evonik, atualmente, consome aproximadamente 900.000 Nm³/mês. É previsto que as 
demais plantas industriais tenham um adicional um adicional de outros 900.000 Nm³/mês. 

A planta industrial da Cargill, hoje, tem capacidade produtiva para beneficiar 1.200 t/dia de 
milho, e conta com aproximadamente 200 funcionários diretos. O volume médio gerado de 
resíduos sólidos é de aproximadamente 700 toneladas/mês, sendo 5,3% de recicláveis, 
1,5% de rejeitos, 93% de orgânicos e 0,2% de perigosos. O destino final desses resíduos 
sólidos tem sido o Aterro Sanitário Municipal de Castro-PR para a disposição dos rejeitos 
oriundos do restaurante e sanitários; empresas de compostagem para os orgânicos; 
empresas recicladoras recebem os recicláveis; e, Aterros Classe I para os perigosos. Para 
os próximos meses, a Cargill está fechando contrato com um aterro particular licenciado, 
localizado em Piraí do Sul, de propriedade da MTX Ambiental. 

Já a planta industrial da Evonik, conta com 100 funcionários diretos, no entanto, atualmente, 
tem operado 50,5% da sua capacidade total. O volume gerado de resíduos sólidos é de 
aproximadamente 123 m³/mês, e tem como destinação final em diversos receptores, entre 
eles o Aterro Municipal de Palmeira e o Aterro da Essencis, localizado em Curitiba. 

3.4.4 – Características das Indústrias de Fermentação 

A proposta do complexo industrial considera, como premissa majoritária, a participação de 
organizações industriais atuantes nos segmentos de biotecnologia a partir de matérias 
primas derivadas de amido e açúcares provenientes do milho. 
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Da extração do amido de milho e da conversão em açúcares como glucose, dextrose e 
maltose por parte da Cargill, pretende-se a associação em complexo industrial com 
empresas de desenvolvimento biotecnológico, possibilitando incrementos expressivos de 
valor agregado. 

O uso industrial de amido e de produtos à base de amido como matérias-primas renováveis 
avança em escala global, especialmente nas áreas de aplicação: 

 Processos biotecnológicos de produção de polióis, ácidos, enzimas, polissacarídeos. 

 Processos biotecnológicos de produção de biocombustíveis e biopolímeros. 

 Processos biotecnológicos de produção de aminoácidos como lisina e triptofano. 

Os recentes avanços na bioengenharia, engenharia de proteínas e desenvolvimento de 
processos biotecnológicos tem influenciado o mercado de bioprodutos de modo altamente 
positivo. Historicamente, o início dos anos 60 experimentou episódios de crescimento com a 
introdução de enzimas como a glucoamilase para hidrólise do amido. Sequencialmente, na 
década de 70, o desenvolvimento de produtos encapsulados permitiu a reintrodução de 
enzimas para detergentes. A partir dos anos 90, desenvolvimentos expressivos em 
biopolímeros, biocombustíveis e sínteses específicas para a produção de aminoácidos 
promoveu intensos avanços nas indústrias de bioprocessos, com criação de valor associada 
a aspectos de sustentabilidade na totalidade das suas dimensões. 

Dando sequência à tradição industrial da Cargill nos complexos de Eddyville e Fort Dodge, 
nos USA, pretende-se a composição de complexo industrial em Castro-PR com 
organizações que objetivam a transformação bioquímica de amido e derivados com a 
produção de itens de alto valor agregado. 

Nas características associadas à produção industrial das organizações integrantes do 
complexo, ocupam posição majoritária os processos fermentativos, conduzidos por 
bactérias, fungos, leveduras na presença de substrato orgânico para obtenção de 
bioproduto e de energia. Os processos demandam, para conversões bioquímicas, fontes de 
carbono como carboidratos (produtos Cargill derivados do milho), além de nutrientes e 
micronutrientes adicionais como nitrogênio, fósforo e sais metálicos, compreendendo quatro 
etapas: 

 Composição do meio fermentativo, dependente do produto desejado; 

 Fermentação, com a ação dos microrganismos no meio; 

 Pós-tratamento (downstream) para a separação e purificação dos produtos de 
interesse; 

 Tratamento dos resíduos gerados, com submissão do meio fermentativo (sumerso ou 
semissólido) à depuração. 

Para a operação das fermentações em reatores, é comum o emprego de escoamentos 
descontínuos (batelada) e semicontínuos, sendo o último caracterizado por bateladas 
alimentadas, preferenciais para o contorno de problemas associados à inibições da biota por 
produtos. Nos bioreatores, é esencial a possibilidade de controle adequado das condições 
ambientais, fundamentais para a maximização da produtividade dos microrganismos 
envolvidos. Parâmetros como pH, temperatura, oxigênio, acidez/alcalinidade, etc, devem ser 
mantidos em intervalos específicos. 

Na sequência das fermentações, operações unitárias de purificação de produtos como 
filtração, extração, destilação, cristalização, são usualmente empregadas. 

A separação e purificação dos produtos de interesse obtidos de processos fermentativos, 
caso de aminoácidos, polióis e outros, implica necessariamente na emissão de cargas 
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residuais que demandam tratamento adequado para descarte ou destinação. Compostos 
basicamente por soluções e suspensões contendo substratos orgânicos não convertidos, 
biomassa (microrganismos gerados) e micronutrientes prioritários para vias metabólicas, os 
efluentes gerados apresentam características próprias à degradação biológica, portanto 
compatíveis com o sistema de tratamento disponibilizado pela Cargill para atendimento do 
complexo.  

3.5 – ÓRGÃO FINANCIADOR E VALOR DA ATIVIDADE 

Por se tratar de um empreendimento com projeção em longo prazo para instalação e 
operação das demais indústrias, o órgão financiador e o custo de implantação deverá ser 
informado por cada um dos parceiros da Cargill. 

As informações disponíveis no momento referem-se à operação das fábricas da Cargill e 
Evonik, além de uma projeção dos custos do Complexo. Tanto a Cargill quanto a Evonik 
foram financiadas com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e recursos próprios. A implantação da planta industrial da Cargill teve um 
custo de R$ 483.688.000,00 com valor financiado pelo BNDES de R$ 232.631.425,86. 

3.6 – COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

A destinação de recursos compensatórios, que devem ser aplicados em Unidades de 
Conservação, é um dos requisitos legais para o licenciamento ambiental de 
empreendimentos de grande porte. Estes recursos podem ser utilizados tanto na 
manutenção de uma UC existente quanto na criação de uma nova UC. Os seguintes 
diplomas legais apontam a necessidade da destinação de um percentual dos investimentos 
a título de compensação ambiental: 

 Lei 9.985/00 (Art. 36); 

 Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta vários artigos da Lei 
9.985/00 (Cap. VIII, Art. 31 e 32.); 

 Resolução CONAMA n° 02/96 (Art. 1º). 

A Lei 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação em seu artigo 
36 e parágrafos define: 

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. (Regulamento) 

§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para 
esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento (0,5%) dos custos 
totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o 
percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau 
de impacto ambiental causado pelo empreendimento. 

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as Unidades de 
Conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive 
ser contemplada a criação de novas Unidades de Conservação. 
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§ 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. 

Na esfera estadual, a Resolução Conjunta SEMA/IAP 001/2010 estabelece a metodologia 
para gradação de impacto ambiental: 

Art. 1º - Aprovar a metodologia para a gradação de impacto ambiental 
visando estabelecer critérios de valoração da compensação referente a 
unidades de proteção integral em licenciamentos ambientais os 
procedimentos para a sua aplicação, na forma do Anexo que é parte 
integrante da presente Resolução Conjunta, estabelecendo os critérios 
para a valoração da compensação ambiental devida por 
empreendimentos de significativo impacto ambiental para a implantação 
e manutenção de unidades de conservação do grupo de proteção 
integral. 

Durante o processo de licenciamento ambiental das fábricas da Cargill e Evonik, os 
empreendedores foram solicitados, por meio das suas licenças de instalação, a calcular o 
valor da sua compensação ambiental, baseados na Portaria 227/2007 e Resolução 
SEMA/IAP 001/2010. Ambas as indústrias, portanto, já efetuaram o pagamento da sua 
compensação ambiental, baseadas na legislação estadual. 

O Anexo 3.05 traz o TQCA 07/2014, referente ao termo de quitação da compensação 
ambiental da Cargill, sob processo de Compensação Ambiental SID nº 11.668.356-3. O 
cálculo, baseado no Anexo 1 da Resolução Conjunta SEMA/IAP 001/2010, chegou numa 
porcentagem de 0,224% do valor de investimento previsto na época do projeto, de R$ 350 
milhões. O cálculo resultou em um valor de R$ 784 mil, já pagos pela Cargill. 

A Evonik também foi solicitada a apresentar o cálculo referente à sua compensação 
ambiental (SID nº 13.026.086-1), resultando em uma porcentagem de 0,26% do valor do 
investimento previsto na época, de R$ 300 milhões. 

Dessa forma, entende-se que a compensação ambiental pela implantação dos 
empreendimentos já foi paga, não sendo necessária para os projetos de expansão que 
existirão, como é o caso do Complexo Industrial. Por outro lado, a compensação ambiental 
pela implantação das indústrias parceiras deve ser analisada individualmente pelo IAP, uma 
vez que a Portaria 227/2007 foi revogada e, portanto, empreendimentos licenciados por 
meio de Planos de Controle Ambiental (PCA) não são mais sujeitos à compensação 
ambiental. 
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4 – ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Neste Capítulo são discutidas as alternativas locacionais investigadas pela Cargill para 
instalação do empreendimento proposto. 

Para a melhor definição do local, foi elaborado um estudo de mercado considerando a 
expansão da unidade de negócios de amido e adoçantes da Cargill, que é baseada no 
beneficiamento do milho. Tal estudo definiu a região de Castro/PR como a com maior 
aptidão para recepção do novo investimento. A partir dessa definição, novo estudo foi 
realizado para definir qual local, dentro do município, estaria apto a receber o 
empreendimento.  

A seguir é apresentada uma síntese sobre os elementos que definiram a atual área proposta 
como a ideal, bem como as demais alternativas existentes. 

4.1 – ANÁLISE PRELIMINAR DE MERCADO PARA DEFINIÇÃO DA REGIÃO 

O estudo realizado pela Cargill (2011), fez uma previsão de crescimento do consumo 
nacional de amidos e adoçantes, e que a tendência seria o mercado não ser capaz de 
absorver tal demanda. A perspectiva de crescer o equivalente a 3.200 t/dia até 2020, gerou 
a decisão de construir a fábrica de processamento de milho, inserida no projeto nomeado de 
“Projeto Growth”, onde seriam processados inicialmente 1.200 toneladas de milho por dia, 
com previsão para ampliação para 3.200 t/dia após instalação do Complexo Industrial. 

A Cargill, por meio da sua unidade de negócio Amidos e Adoçantes para a América do Sul, 
juntamente com o restante da indústria de milho do Brasil, estavam operando próximos a 
sua capacidade máxima, portanto, verificou-se a necessidade de aumentar 
significativamente a produção para que fosse possível acompanhar o crescimento dos 
potenciais clientes. 

Uma análise de indicadores macroeconômicos levou em consideração a previsão de 
disponibilidade de milho e a projeção do mercado consumidor de amido (Figura 4.01 e 4.02). 
Apesar do mercado consumidor indicar um maior crescimento no centro-norte e nordeste, a 
região sul-sudeste permanece sendo o maior mercado consumidor do país (Figura 4.03). 
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Figura 4.01 – Taxas de Crescimento no Consumo de Amido para o Período 2010-2015  

 

Fonte: Cargill, 2016.  

Figura 4.02 – Demanda por Produtos de Amido para o Período 2010-2015 

 
Fonte: Cargill, 2016.  
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Figura 4.03 – Taxas de Crescimento na Produção de Milho em 2010 e Projeção de 
Produção para 2020 

 

Fonte: CONAB/ Ministério da Agricultura 

Com isso, a Cargill selecionou nove locais em potencial, que poderiam receber o complexo 
industrial. Verificou-se a possibilidade de instalação do empreendimento nas seguintes 
regiões, com seus respectivos pontos positivos (Tabela 4.01). 

Tabela 4.01 – Seleção Preliminar dos Locais e Critérios 

REGIÃO  CRITÉRIOS 

Primavera do Leste/MT  Excelente preço de milho (um dos melhores custos do país) 

 Bons incentivos fiscais 

 Presença de uma planta de soja da Cargill  

Rondonópolis/MT  Excelente preço de milho (um dos melhores custos do país) 

Suape/PE  Maior porto da região nordeste  

 Presença dos principais consumidores da região 

Barreiras/BA  Região com grande potencial agrícola  

 Local onde já está instalada uma planta da Cargill (soja) 

Quirinópolis/GO  Local onde já existe uma planta para produção de açúcar e 
álcool da Cargill  

 Possibilidade de parceria OTF na produção de açúcares e 
na utilização em comum de utilidades de processo, como 
vapor e energia elétrica 

Minga Guazú/Paraguai  Baixo custo para instalação, como eletricidade e vapor 

 Presença de uma planta de soja da Cargill 

Santa Cruz do Sul/RS  Proximidade de mercados consumidores 

Região Noroeste do Paraná/PR  Possibilidade de parceria na produção de açúcares 

 Região com grande potencial agrícola 
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REGIÃO  CRITÉRIOS 

Região dos Campos Gerais/PR  Local onde já está instalada uma planta da Cargill (soja) 

 Grande disponibilidade de milho 

 Proximidade de consumidores  

 Bons incentivos fiscais 

 Proximidade com polo de conhecimento e mão-de-obra 
qualificada para a Cargill, e negócios parceiros como 
universidades (Ponta Grossa e Curitiba) 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2015. 

Após a seleção preliminar, os nove sites foram avaliados de acordo com algumas 
características, como disponibilidade hídrica, facilidade de acesso, disponibilidade de 
energia, infraestrutura, acesso à portos, rodovias e aeroportos, riscos no investimento, 
custos para aquisição de equipamentos, construção civil, disponibilidade de mão-de-obra, 
entre outros, levando em consideração seus pontos positivos. 

A partir da análise do contexto supracitado, foram selecionadas quatro regiões com maior 
probabilidade de receber o Complexo Industrial. Para tais regiões traçaram-se os pontos 
positivos e também os negativos (Tabela 4.02).  

Tabela 4.02 – Seleção Preliminar dos Sites e seus Pontos Positivos e Negativos 

REGIÃO PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

Região Noroeste 
do Paraná/PR 

 Valor de frete competitivo para sul e 
sudeste, considerando as vendas fora do 
modelo OTF; 

 Possibilidade de parceria na produção de 
açúcares; 

 Região com grande potencial agrícola; 

 Proximidade com o porto de Paranaguá, 
como alternativa de exportação para 
Cargill e parceiros.  

 Poucos incentivos fiscais; 

 Alto valor para aquisição de 
terras (greenfield). 

Região dos 
Campos 
Gerais/PR 

 Valor de frete competitivo para sul e 
sudeste, considerando as vendas fora do 
modelo OTF; 

 Local onde já está instalada uma planta da 
Cargill (soja); 

 Abundância na disponibilidade de milho na 
região;  

 Proximidade de consumidores;  

 Bons incentivos fiscais; 

 Proximidade com o porto de Paranaguá, 
como alternativa de exportação para 
Cargill e parceiros. 

 Alto valor para aquisição de 
terras (greenfield). 

Quirinópolis/GO  Instalação próxima a uma planta de açúcar 
da Cargill, reduzindo custos com vapor e 

 Sobreposição com o site de 
Uberlândia; 
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REGIÃO PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

eletricidade; 

 Bons incentivos fiscais; 

 Potencialmente atrativo para parceiros 
OTF. 

 Valor de frete muito alto 
para sul e sudeste, 
considerando as vendas 
fora do modelo OTF. 

Rondonópolis/MT  Bons incentivos fiscais; 

 Excelente preço de milho (um dos 
melhores custos do país); 

 Proximidade de mercado consumidor; 

 Possibilidade de utilizar transporte 
ferroviário num curto prazo de tempo;  

 Valor de frete muito alto 
para sul e sudeste, 
considerando as vendas 
fora do modelo OTF; 

 Alto valor para aquisição de 
terras (greenfield); 

 Necessário investimento 
em plantios florestais – 
biomassa (pouca/nenhuma 
disponibilidade de cavaco 
para caldeiras na região). 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2015. 

A região dos Campos Gerais (Ponta Grossa e Castro), foi escolhida por ser tanto uma 
origem, graças ao milho abundante na região, quanto um destino, devido a excelente 
logística para 80% da demanda total doméstica. Além dos itens citados, incentivos fiscais 
por parte da prefeitura de Castro e maior disponibilidade de áreas fizeram com que este 
fosse o município elegido para receber o investimento da Cargill. É uma região bem aceita 
por todos os potenciais parceiros da Cargill contatados preliminarmente para integrar o 
Complexo Industrial, por apresentar logística de exportação e custos de energia e utilidades 
atraentes.  

Outro ponto importante na escolha entre Ponta Grossa e Castro, foi que o município de 
Ponta Grossa possui menor disponibilidade de áreas com tamanho compatível ao projeto do 
Complexo Industrial da Cargill. 

4.2 – AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE 
CASTRO/PR 

Definida a região de Castro para receber o novo investimento da Cargill, foi realizado, 
posteriormente, um estudo de viabilidade ambiental para 3 diferentes áreas potenciais 
dentro do município (Figura 4.04). 

Em todas as áreas foram avaliadas diversos aspectos socioambientais, porém, é importante 
mencionar que todas deveriam atender aos seguintes pré-requisitos: (i) uso do solo atual 
com características de agricultura intensiva, dispensando qualquer necessidade de 
supressão de vegetação, e (ii) com relevo suave, para um melhor aproveitamento da área. 
São áreas projetadas inicialmente para comportar todo o complexo industrial, além de 
manterem uma distância segura, portanto, com pequena probabilidade de ocupações 
residenciais em seu entorno.  

A avaliação das alternativas locacionais levou em consideração o momento anterior à 
instalação da fábrica da Cargill, pois, uma vez instalada fábrica, o restante do complexo 
deve ser instalado imediatamente ao lado desta fábrica, seguindo o modelo OTF descrito 
anteriormente. A Tabela 4.03 traz os elementos analisados para cada uma das áreas dentro 
do município de Castro. 
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Figura 4.04 – Área de Localização das Alternativas Locacionais Estudadas 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2015, adaptado de ECP, 2011. 
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Tabela 4.03 – Quadro Comparativo das Alternativas Locacionais 

ASPECTO ÁREA I ÁREA II ÁREA III 

Meio Físico 

Qualidade do ar (visual) e 
dispersão de emissões 
atmosféricas 

Qualidade aparentemente boa e 
potencial de dispersão depende do 

regime de ventos na região. 

Qualidade aparentemente boa e 
potencial de dispersão depende do 

regime de ventos na região. 

Presença de barreira física natural por 
morro a N. (ΔH=50m). 

Corpos hídricos nas 
proximidades 

Rio Portão Vermelho, 
córrego à Oeste. 

Rio Iapó a 6,5 km. 

Rio Portão Vermelho de 
SO a N-NE. 

Rio Iapó a 5 km. 

Olho d’Água a SE, Rio 
Taquara de NO a NE e 
Brejo em SO. 

Rio Iapó a 7 km. 

Potencial estimado de 
depuração de efluente bruto  

Médio/Baixo Médio/Baixo Médio (confluência do rio 
Taquara) 

Disponibilidade hídrica Os rios próximos são suficientes para atender às demandas da Cargill, porém, 
insuficiente para atender ao complexo industrial. Nesse caso é necessário 

recorrer ao Rio Iapó. 

Fornecimento de água tratada Não Disponível. Necessária Estação de Tratamento de Água (ETA) e adutora 
para captação de água. 

Passivos Ambientais  Possível redução na qualidade do solo/subsolo por fertilizantes e corretivos 
agrícolas 

Meio Biótico 

Composição e status das 
Áreas de Preservação 
Permanente presentes no site 

APP antropizada; vegetação 
remanescente em bom estado de 

conservação; presença de gado no 
site. 

APP antropizada; vegetação 
remanescente em bom estado de 

conservação. 

Supressão vegetal para 
instalação do complexo 

Não necessária. 

Situação dos Ecossistemas 
Naturais 

Ambiente degradado e antropizado. 

Presença de espécies de 
fauna e/ou flora ameaçadas de 
extinção/interesse para a 
conservação 

Não 

Interferência em áreas 
protegidas (Unidades de 
Conservação e/ou Áreas de 
Proteção Ambiental) 

Não 

Reserva Legal Reserva Legal não identificada no site 

Passivos Ambientais APP degradada, ausência de RL; Área com sistema de drenagem. 
Necessidade de aquisição de terras para regularização da RL. 

Meio Antrópico 

Vias de acesso Trecho não pavimentado 
de 2,6 km de extensão  

Trecho não pavimentado 
de 840 m de extensão 

Trecho não pavimentado 
de 1,5 km de extensão; 

Projeto do contorno norte 
de Castro, ligando os 2 
distritos industriais 
municipais, passando em 
frente a esta área 
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ASPECTO ÁREA I ÁREA II ÁREA III 

Uso predominante do solo Agrícola 

Presença de ocupações 
humanas dentro ou nas 
imediações  

Presença de moradias, 
chácaras e 
agropecuárias (entorno 
imediato) 

Distância do aeroporto 4 
km 

Presença de 
agropecuária (aprox. 
500m) 

Distância do aeroporto 
1,5 km 

Presença de chácaras e 
agropecuárias (aprox. 
1km) 

Distância do aeroporto 9 
km 

Zoneamento Ambiental 
Municipal 

Atualmente classificado 
como Rural  

Atualmente classificado 
como Rural  

Área de expansão 
urbana, com projeção de 
Distrito Industrial 

Rede pública de esgoto Não Disponível. Necessária Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e 
emissário de lançamento de efluentes. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2015, adaptado de ECP, 2011. 

A análise das alternativas locacionais levou em consideração também as informações 
repassadas pelo município, o qual passava por uma revisão no seu plano diretor, onde havia 
o entendimento de que algumas áreas rurais precisariam ser destinadas à expansão urbana, 
transformadas em Distritos Industriais Urbanos (Figura 4.04). 

Para identificação da alternativa mais compatível com o empreendimento, os principais 
elementos identificados foram quantificados de acordo com a sua importância e/ou 
magnitude, conforme demonstrado na Tabela 4.04. Os critérios utilizados para valoração 
foram os seguintes: péssimo (1 ponto), ruim (2 pontos), regular (3 pontos), bom (4 pontos), 
excelente (5 pontos). 

Tabela 4.04 – Quantificação dos Principais Aspectos das Alternativas Locacionais 

ASPECTOS RELEVANTES ÁREA I ÁREA II ÁREA III 

FÍSICO 

Potencial de disp. 
hídrica e potencial de 
depuração do 
efluente 

Rio P. Vermelho 1 Rio P. Vermelho 1 Rio Taquara 2 

Rio Iapó 4 Rio Iapó 4 Rio Iapó 4 

Qualidade do Ar Estimativa visual 4 Estimativa visual 4 
Estimativa 
visual 

4 

BIÓTICO 

Situação das APPs Degradada 2 Degradada 2 Degradada 2 

Situação da Reserva 
Legal 

Ausente 1 Ausente 1 Ausente 1 

Supressão de 
vegetação 

Não necessária 5 Não necessária 5 Não necessária 5 

ANTRÓPICO 

Ocupações no 
entorno 

Moradias 2 Moradias 3 Moradias 3 

Chácaras/ 
Agropecuárias 

3 
Chácaras/ 
Agropecuárias 

2 
Chácaras/ 
Agropecuárias 

3 

Aeroporto 2 Aeroporto 1 Aeroporto 3 

Vias de acesso 
Não 
pavimentada 

2 
Não 
pavimentada 

2 
Projeto 
Contorno Norte 

4 

Zoneamento 
municipal 

Área Rural 2 Área Rural 2 

Área de 
expansão 
urbana/ Distrito 
Industrial 

4 
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ASPECTOS RELEVANTES ÁREA I ÁREA II ÁREA III 

AVALIAÇÃO FINAL 28 27 35 

Legenda: 1 ponto – Péssimo/ 2 pontos – Ruim/ 3 pontos – Regular/ 4 pontos – Bom/ 5 pontos – Excelente  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2015, adaptado de ECP, 2011. 

Dessa forma, a análise das alternativas locacionais indicou o local denominado como Área 
III, como a melhor opção de instalação, tanto para o site da Cargill, quanto para o projeto do 
Complexo Industrial. A Área III está localizada ao lado do rio Taquara e a uma distância de 8 
km do rio Iapó, o que indica a necessidade da construção de uma adutora de captação de 
água e um emissário de lançamento de efluentes.  

Esta área apresenta uma pequena população em seu entorno, que em sua maioria são de 
agricultores vinculados à Cooperativa Castrolanda. Todas as áreas encontram-se dentro da 
AGRA (área de gerenciamento de risco aviário), o que significa possibilidade de atração de 
fauna sinantrópica (pombos, por exemplo). Porém, a Área III está localizada fora do núcleo 
da AGRA, o que sugere uma menor possibilidade de atração desta fauna. Finalmente, esta 
área está localizada dentro do futuro Distrito Industrial II do município de Castro e encontra-
se em elaboração o projeto do Contorno Norte do município.  

4.2.1 – Hipótese da Não Instalação do Empreendimento 

Conforme descrito até o momento, o cenário atual desta área configura-se em uma condição 
fortemente antropizada e voltada para o uso agrícola. As funções ecológicas locais foram 
comprometidas pela ocupação agrícola estabelecida desde a década de 1980. O solo, a 
vegetação, a fauna local e a qualidade das águas sofreram profundas modificações, não 
contemplando mais sua estrutura original. O uso agrícola atual implica ainda em aportes 
constantes de fertilizantes e defensivos agrícolas (nitrogênio e fósforo principalmente), com 
efeitos comprovadamente negativos sobre os recursos hídricos da microbacia do rio 
Taquara e, consequentemente, nas bacias do rio Iapó e do Tibagi. No tocante à estrutura 
dos solos, ainda, os mesmos encontram-se modificados em sua composição e estrutura, 
mostrando-se bastante ressecados em função do processo de drenagem estabelecido na 
área.  

O uso do solo atual voltado à agricultura mecanizada também implica em pequenas 
possibilidades de emprego de mão-de-obra no local, além de representar uma pequena 
contribuição na receita tributária do município de Castro.  

Em face à não instalação do Complexo Industrial da Cargill, o cenário acima deverá se 
manter indefinidamente. Os mecanismos de controle de erosão e de drenagem têm sido 
eficazes para os fins agrícolas, de forma que não se espera a exaustão do processo 
produtivo local, ao menos em curto ou médio prazo. Entretanto, o uso de processos 
corretivos da fertilidade do solo deverá ser permanente, com consequente sobrecarga às 
bacias hidrográficas relacionadas. 
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5 – DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

As áreas de influência correspondem aos locais passíveis de percepção dos efeitos 
potenciais e que de alguma forma sofrerão ou exercerão alguma influência sobre o 
empreendimento, em suas fases de planejamento, implantação e operação, seja nos 
aspectos físico, biótico ou socioeconômico. Este item é abordado pela Resolução CONAMA 
nº 01/86 no artigo 5º e na Resolução CONAMA 237/97 no artigo 1º: 

Resolução 01/86 - Artigo 5º- O EIA obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

III - 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 

A delimitação destas áreas é um requisito legal para a avaliação dos impactos ambientais e 
licenciamento das atividades, por isso, fator importante no direcionamento das coletas em 
campo, elaboração do diagnóstico ambiental, proposição de medidas mitigadoras, 
compensatórias e de recuperação das áreas alteradas.  

Os limites das áreas de influência variam de acordo com os elementos dos meios físico, 
biótico e antrópico. Usualmente são delimitadas como: 

 Área Diretamente Afetada (ADA): contempla os ambientes naturais e antrópicos 
efetivamente alterados pela implantação deste projeto. Corresponde à área a ser 
efetivamente ocupada pelas indústrias, tanto na sua fase de implantação (construção) 
quanto na operação. 

 Área de Influência Direta (AID): é delimitada pelo território em que se dão 
majoritariamente as transformações ambientais primárias (ou diretas) decorrentes do 
empreendimento, a serem causadas por consequências das atividades de plantio, 
colheita, transporte, tratos culturais e movimentação social, bem como decorrente das 
atividades industriais. Corresponde ao espaço territorial contíguo e ampliado da ADA. 

 Área de Influência Indireta (AII): é definida como aquela real ou potencialmente 
ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento 
abrangendo as bacias hidrográficas e as possíveis interferências e sinergias com 
outras atividades existentes na mesma bacia e os aspectos abrangentes dos meios 
físico, biótico e socioeconômico. 

As áreas de influência do empreendimento industrial que a Cargill pretende instalar no 
município de Castro, foram estabelecidas considerando uma análise detalhada dos aspectos 
físicos, biológicos, sociais, econômicos e políticos da região, como também da dinâmica e 
abrangência do projeto. A definição destas áreas foi realizada em conjunto com os 
especialistas de cada componente e discutida com a equipe multidisciplinar do EIA/RIMA 
com o intuito de embasar tecnicamente cada área de influência. 

Considerando que todas as ações a serem realizadas no âmbito do projeto em suas 
operações de instalação e operação, possuem algum tipo de interface com o meio 
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ambiente, a análise dos impactos positivos e negativos foi ordenada dentro das áreas de 
influência sugeridas. Foram considerados tanto os efeitos de natureza físico-biológica 
quanto de natureza socioeconômica, como: 

 Pressão sobre os ecossistemas e recursos naturais; 

 Circulação de pessoas, veículos e máquinas; 

 Transporte de insumos, materiais e equipamentos; 

 Pressão sobre a infraestrutura urbano-social; 

 Interferência no uso do solo; 

 Pressão sobre corpos d' água e bacias hidrográficas; 

 Geração e arrecadação de tributos; 

 Demanda por produtos, serviços, comércio e mão-de-obra; e, 

 Influência sobre o microclima na região. 

Cada área de influência poderá ainda ter características exclusivas para alguma área 
temática, levando em conta os estudos realizados e as peculiaridades do meio em estudo. 

Observa-se ainda que as áreas de influência, conforme descritas a seguir, se aplicam neste 
primeiro momento ao licenciamento e liberação da área onde futuramente serão instaladas 
as novas indústrias, objeto do presente estudo. Cada indústria estará sujeita ao seu próprio 
licenciamento, por meio de um PCA, e dessa forma, delimitará suas próprias áreas de 
influência.  

5.1 – ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO FÍSICO 

Para a concepção das áreas de influência do Meio Físico foram considerados os 
diagnósticos de clima, geologia, geomorfologia, solos, hidrogeologia e recursos hídricos 
(Figura 5.01). Considerando as pressões exercidas sobre o meio físico e outros estudos 
para licenciamento ambiental na região, consideraram-se como áreas de influência as 
seguintes proposições. 

5.1.1 – ADA do Meio Físico 

A Área Diretamente Afetada (ADA) é abrangida pelos limites do complexo industrial previsto 
pela Cargill, configurada pela fazenda previamente denominada Alto Alegre. É circundada, a 
sudeste e a leste, por um pequeno córrego que drena na direção S-NW, pelas áreas das 
fábricas da Cargill e da Evonik ao sul, pelo rio Taquara ao norte e pela PR.090 a oeste. 
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5.1.2 – AID do Meio Físico 

Dada sua configuração espacial, entende-se que a bacia hidrográfica se trata da melhor 
unidade de planejamento e mensuração de potenciais alterações, além do meio aquático ser 
um componente importante nos fluxos de energia e matéria que afetam diretamente a biota. 
Desta forma, determinou-se a sub-bacia do rio Taquara, afluente da margem esquerda do rio 
Iapó, como a AID deste projeto, acrescida da área de captação e lançamento de efluentes 
no rio Iapó. 

5.1.3 – AII do Meio Físico 

Para a Área de Influência Indireta (AII) considerou-se a seção de controle 8, sub-bacia do rio 
Iapó, uma vez que a sua dinâmica, especialmente, no que tange à qualidade e 
disponibilidade de água poderá ser afetada indiretamente pelo uso dos recursos hídricos 
projetados para o empreendimento. Considerou-se a seção 8 por ser a delimitação oficial 
utilizada no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi. 

5.2 – ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO BIÓTICO 

5.2.1 – ADA do Meio Biótico 

A área a ser diretamente afetada pelo empreendimento (ADA) abrange uma região 
aplainada atualmente ocupada em sua totalidade por atividades agrícolas. A única área com 
vegetação natural consiste em uma capoeira na porção imediatamente a norte da fábrica da 
Cargill, que delimita a única nascente da propriedade, a qual tem sua drenagem disciplinada 
por um canal em direção ao rio Taquara. Além dessa drenagem, observam-se outros canais, 
os quais visam ao rebaixamento do nível freático da área, permitindo assim o uso agrícola 
local. 

5.2.2 – AID do Meio Biótico 

A ADA do empreendimento é circundada, a sudeste e a leste, por um pequeno córrego que 
drena na direção S-NW, pelas áreas das fábricas da Cargill e da Evonik ao sul, pelo rio 
Taquara ao norte e pela PR.090 a oeste. Tais limites são aqueles que definem a área de 
influência direta (AID) do empreendimento. A área do rio Taquara apresenta uma mata ciliar 
em estágio médio de regeneração, enquanto o córrego afluente apresenta uma vegetação 
do tipo Estepe Gramíneo Lenhosa com elementos arbustivos, condicionada pelos solos 
hidromórficos locais. Neste córrego são ainda estabelecidos dois pequenos açudes. 

5.2.3 – AII do Meio Biótico 

Em relação à área de influência indireta (AII), por fim, a mesma contempla a totalidade da 
bacia do rio Taquara a jusante do empreendimento. Nessa definição, a AII inclui ainda os 
pontos de captação e lançamento do emissário da Cargill no rio Iapó, os quais localizam-se 
nas proximidades da foz do rio Taquara. No local, ocorre uma faixa de vegetação ciliar do rio 
Iapó, bem como um extenso canal que visa à drenagem das áreas agrícolas regionais 
durante eventos de cheias do rio. 
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5.3 – ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

As áreas de influência do meio socioeconômico foram definidas considerando os estudos da 
socioeconomia e arqueologia realizados na região do empreendimento, tanto com dados 
bibliográficos quanto levantamentos de dados primários realizados em campo (Figura 5.02). 

5.3.1 – ADA da Socioeconomia 

A Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento corresponde às áreas efetivamente 
alteradas (ou seja, a propriedade adquirida pela Cargill) e que serão impactadas durante a 
implantação do empreendimento, decorrente do tráfego de veículos e máquinas, ruídos e 
impacto visual. Durante a operação do empreendimento, reflexos na economia local 
causados pelo aumento da disponibilidade de trabalho e renda, bem como o impacto visual 
do empreendimento ao lado. Consideram-se nesta categoria os moradores das fazendas e 
as propriedades vizinhas ao complexo. 

5.3.2 – AID da Socioeconomia 

A Área de Influência Direta (AID) do Complexo Industrial da Cargill, que incluem o município 
de Castro, com especial atenção a Colônia Castrolanda e a Comunidade Abapan. Castro 
será o principal beneficiário da presença do empreendimento na região, pois receberá 
impostos diretos e indiretos, além dos efeitos multiplicadores de geração de emprego, 
atração de novos estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como novos 
investimentos. Por sua vez, a Colônia Castrolanda é o núcleo populacional mais próximo do 
empreendimento. Além disso, as propriedades localizadas no entorno do Complexo 
Industrial da Cargill são majoritariamente de residentes na Colônia. Finalmente, a 
Comunidade Abapan foi incluída pela relação dos moradores com o complexo industrial na 
oferta de mão de obra, tanto durante a construção e operação da Cargill e Evonik, quanto 
junto às empresas terceirizadas atuantes hoje. 

5.3.3 – AII da Socioeconomia 

A Área de Influência Indireta (AII) consiste na área real ou potencialmente impactada 
indiretamente nas fases de implantação e operação do empreendimento, abrangendo 
possíveis interferências e sinergias com outros aspectos socioeconômicos. Dessa forma, a 
área da AII está relacionada aos efeitos e causas da AID, visto que um impacto, positivo ou 
negativo, ocorrido dentro da AID, automaticamente terá repercussões na AII. Portanto, esses 
fatores e as redes sociais e econômicas existentes entre a AID, contribuíram para definir 
como a AII os municípios de Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa por considerar as redes 
sociais e econômicas e a divisão político-econômica do Estado.  
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6 – DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DAS ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

6.1 – MEIO FÍSICO 

6.1.1 – Metodologia Aplicada 

A elaboração do presente relatório temático foi composta por cinco fases principais: (1) 
pesquisa bibliográfica e cartográfica; (2) elaboração de documentos cartográficos; (3) 
trabalhos de campo para os temas necessários; (4) análise dos dados coletados e produzidos; 
(5) consolidação do relatório. 

O material bibliográfico e cartográfico consultado abrange livros, periódicos, teses, 
dissertações, estudos de impacto ambiental, relatórios e mapas de séries especiais. As 
pesquisas foram efetuadas em acervos próprios, em relatórios fornecidos pela contratante e 
em bancos de dados de órgãos estaduais e federais disponíveis na internet. Os dados 
cartográficos compilados e utilizados para a área de estudo referem-se aos itens da Tabela 
6.01. 

Tabela 6.01 – Bases Cartográficas Utilizadas 

BASES 
CARTOGRÁFICAS 

FONTE ESCALA 

Clima 
SIMEPAR, segundo a classificação de 
Köppen 

1:2.000.000 

Geologia MINEROPAR (2005) 1:250.000 

Geomorfologia MINEROPAR/IPARDES/ITCG (2008) 1:250.000 

Declividade IPARDES/ITCG (1984) 1:250.000 

Hipsometria 
STCP, gerado a partir de dados 
SRTM/USGS (2015) 

1:100.000 

Solos EMBRAPA/EMATER (1999) 1:250.000 

Bacias Hidrográficas 
SUDERHSA (2007), editado por STCP 
(2015) 

1:250.000 detalhado c/ cartas 
1:50.000 (IBGE e COPEL) 

Fonte: Adaptado por STCP (2015). 

A produção cartográfica foi efetuada em ambiente SIG com o auxílio do programa ArcGIS 10, 
sendo todos os dados convertidos para a projeção SIRGAS 2000.  

Atenção será dada às questões que envolvam recursos hídricos e disponibilidade da água. O 
estudo de disponibilidade hídrica para a bacia do rio Taquara. Mais informações são 
apresentadas no item específico deste Capítulo. 
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6.1.2 – Clima 

6.1.2.1 – Considerações Iniciais 

O tempo é um estado momentâneo da atmosfera num determinado lugar, ocorrendo num 
período de curta duração. Já o clima é a síntese do tempo, num dado lugar, durante um 
período entre 30 a 35 anos. 

A meteorologia é a ciência da atmosfera e está relacionada ao estado físico, dinâmico e 
químico da atmosfera, onde se aplicam as leis físicas clássicas e técnicas matemáticas em 
seu estudo de processos atmosféricos. Trata-se de um estudo do tempo. 

A climatologia é a ciência que estuda o clima, aplicando-se em sua metodologia a estatística a 
partir das informações a respeito do clima. 

Na sequência são, portanto, destacados alguns parâmetros climatológicos no Estado do 
Paraná e, por conseguinte, nas áreas de influência do complexo industrial da Cargill. 

6.1.2.2 – Tipologia Climática 

Conforme Nimer (1989), a Região Sul do Brasil apresenta a melhor distribuição de chuvas 
durante o ano. Para o mesmo autor, os sistemas de circulação atmosférica associados à 
ocorrência de chuvas atuam de forma mais ou menos semelhante sobre essa região. 

Em termos de sistemas atmosféricos, a dinâmica climática estadual e por vezes local, é regida 
pelo predomínio durante o verão das massas de ar Equatorial Continental (mEc), Tropical 
Atlântica (mTa) e, eventualmente, Tropical Continental (mTc). A presença da massa 
Equatorial Continental (mEc), originária na planície amazônica, provoca temperaturas e 
umidade elevadas, com intensa precipitação na forma de chuvas de convecção. Já a massa 
Tropical Atlântica (mTa) associa-se a fortes chuvas convectivas, porém de menor intensidade 
daquelas associadas à massa Equatorial Continental.  

No inverno, a passagem da Frente Polar Atlântica (FPA) precede a chegada da Massa Polar 
Atlântica (mPa), que desloca as massas tropicais para o centro e norte do País. As entradas 
das frentes polares ocorrem em geral com grande intensidade na Região Sul e são 
caracterizadas pela incidência de chuvas com trovoadas, seguidas de ar frio e seco.  

O modelo de classificação proposto por Köppen, desenvolvido entre 1900 e 1936, abrange 
cinco grupos principais, subdivididos com base na distribuição sazonal da precipitação e nas 
características da temperatura. Tal combinação permite a composição de 24 diferentes tipos 
climáticos e constitui o sistema de classificação climática mais difundido no Brasil.  

Segundo o mapeamento (sem indicação de escala) efetuado pelo Instituto de Terras, 
Cartografia e Geociências (ITCG), ocorre no Estado do Paraná três tipos climáticos diferentes, 
sendo que de maneira geral, os climas predominantes são do tipo úmido. O Estado se 
encontra em uma faixa de transição entre o clima tropical encontrado no Estado de São Paulo 
e o clima subtropical da região Sul. A temperatura e a precipitação no Paraná estão 
intimamente ligadas à topografia. Maack (1981) já havia destacado esta característica: "as 
escarpas, que delimitam o primeiro, o segundo e o terceiro planalto têm muita influência na 
distribuição das precipitações", atuando simultaneamente como obstáculos orográficos que 
forçam a precipitação dos ventos marítimos úmidos que sopram de E, NE e SE, como alísio 
deslocado pela Serra do Mar. 

O mapa da distribuição climática do Estado do Paraná, disponibilizado pelo ITCG (ITCG, 
2015), mostra nove (9) tipos diferentes de classificações climáticas, de acordo com Köppen, 
sendo que as classes Af, Cfa, Cfb abrangem a maior parte do Estado (Figura 6.01).  
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O clima do tipo Cfa é denominado mesotérmico úmido com verão quente. A temperatura 
média dos meses mais quentes ultrapassa os 22°C, as geadas são pouco frequentes, as 
chuvas concentradas no verão e sem uma estação seca bem definida. Este tipo de clima 
predomina em toda a região norte, oeste e sudoeste paranaense, em altitudes inferiores a 900 
m, se distribuindo ao longo dos planaltos e áreas serranas (Planaltos de Curitiba, Campos 
Gerais, Guarapuava, Palmas). 

O clima do tipo Cfb se caracteriza por ser um clima temperado, com o verão mais úmido do 
que o inverno e precipitação abundante e bem distribuída ao longo de todo o ano, sendo o 
verão bastante fresco e úmido. Esta classificação indica que a média da temperatura do mês 
mais quente é inferior a 22°C, com pelo menos 4 meses com médias acima de 10°C. A 
precipitação pluviométrica anual varia entre 1.100 e 2.000 mm, com geadas mais severas e 
frequentes em períodos de 10 a 25 dias. Essas características climáticas se distribuem 
principalmente nas regiões central, sul e centro-oeste, em altitudes superiores a 900 m. 

Na AII predomina o clima Cfb, com pequenas áreas classificadas como Cfa/Cfb ao sul e como 
Cfb/Cfa ao norte. Tal clima deriva de massas de ar de baixa pressão da Zona Equatorial 
(sentido Norte-Sul) e Tropical Atlântica (Leste-Oeste). Durante os meses de verão, a região é 
periodicamente invadida pela Massa Equatorial Continental, formando chuvas frontais e de 
convecção (a nível local) com trovoadas e pela Massa Tropical Atlântica, que causa chuvas 
orográficas e frontais devido ao avanço da Massa Polar Atlântica. No inverno, a região é 
esporadicamente invadida pela Massa Polar Atlântica, que provoca a formação de geadas e 
de chuvas frontais de inverno.  

Visando caracterizar o clima das áreas de influência do empreendimento foram utilizados 
dados organizados e trabalhados para o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da 
Subestação 138 kV da Cargill (STCP, 2012). Nesse estudo foram utilizadas as variáveis 
climáticas da Estação Climatológica Automática do município de Castro (código A819) 
gerenciada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), abrangendo o período entre os 
anos de 2004 a 2011. 

6.1.2.3 – Precipitação Pluviométrica (Regime de Chuvas) 

Em termos de precipitação média anual, o Paraná apresenta valores que variam entre 1.200 a 
1.400 mm, na porção norte e leste, e 2.500 a 3.500 mm no extremo leste do estado, junto à 
Serra do Mar. Quanto à distribuição da precipitação mensal, observa-se nos mapeamentos 
disponibilizados pelo IAPAR (S/A) que esta pode variar no estado de valores mensais 
mínimos entre 25 e 50mm, em junho e agosto, a valores mensais máximos entre 350 e 450 
mm, de janeiro a março. 

Segundo IAPAR (S/A), o trimestre mais chuvoso (dezembro a fevereiro) apresenta no estado 
totais que variam entre 400 e 1.200 mm. O trimestre mais seco (junho a agosto) apresenta 
totais que variam entre 150 a mais de 450 mm.  

Um olhar mais detalhado para a região do empreendimento indica uma precipitação 
acumulada mensal variando entre 9,1 mm (junho de 2007) e 357,8 mm (agosto de 2011). A 
Figura 6.02 expressa a média mensal de precipitação entre os anos de 2004 a 2011 e o 
desvio padrão da série de dados coletados pela estação meteorológica de Castro/PR. 

A precipitação interanual apresentou uma variação de valores totais acumulados anualmente 
entre 994,6 mm no ano de 2006 e 2.026,2 mm no ano de 2009 (Figura 6.03). A média total 
anual para os oito anos analisados foi de 1.557,6 mm, com desvio padrão de 306,1 mm. A 
normal climatológica fornecida pelo INMET com a análise de dados de precipitação entre os 
anos de 1961 e 1990 apresenta o valor acumulado anual de 1.655,6mm. 
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Figura 6.02 – Precipitação Média Mensal (2004 e 2011) e a Normal Climatológica 
Mensal (1961-1990) para o Município de Castro, Paraná 

 
Fonte: EnvEx (2012) apud STCP (2012). 

Figura 6.03 – Variabilidade Interanual da Precipitação Pluviométrica (2004 a 2011) no 
Município de Castro, Paraná 

 
Fonte: EnvEx (2012) apud STCP (2012). 
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6.1.2.4 – Temperatura (Regime Térmico) 

A oscilação da temperatura ao longo do ano está intimamente relacionada com o ciclo anual 
de radiação solar determinado pela inclinação do eixo da Terra e pelo movimento de 
translação. É um fator muito importante para o desenvolvimento da vegetação, representando 
um dos principais controladores do crescimento e distribuição das plantas sobre o solo. 

A temperatura é provavelmente o elemento mais discutido e analisado do tempo atmosférico. 
Os registros das séries históricas de temperaturas no Estado do Paraná indicam uma 
importante variação da temperatura média anual em seu território.  

Segundo dados do IAPAR (S/A), o trimestre mais quente do ano (dezembro a fevereiro) 
registra temperaturas médias bastante diversas, que variam entre as faixas de 29 a 30oC e 21 
a 22oC. Assim como para as temperaturas anuais médias, as faixas de maiores temperaturas 
referentes ao trimestre mais quente localizam-se no noroeste do estado, enquanto que as 
faixas de menores temperaturas situam-se distribuídas no eixo NE-SW localizado no sudeste 
do Estado (Figura 6.04). O trimestre mais frio do ano (junho a agosto) apresenta temperaturas 
médias variando entre a faixa de 18 a 19oC e a faixa de 11 a 12oC.  

Figura 6.04 – Temperaturas do Trimestre Mais Quente e Mais Frio no Estado do 
Paraná 

  
Fonte: IAPAR (S/A). 

No município de Castro, a temperatura média anual calculada para o período analisado foi de 
18,3 °C, com desvio padrão de 0,39°C. O mês com a maior média das temperaturas máximas 
foi março de 2007, com 28,85°C, enquanto o mês com a menor média das temperaturas 
mínimas foi julho de 2007, com 5,39°C.  

A Figura 6.05 apresenta os valores mensais médios de temperaturas máximas, médias e 
mínimas durante o período considerado em comparação com as normais climatológicas (1961 
– 1990). 
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Figura 6.05 – Valores Médios Anuais (2004 a 2011) das Temperaturas Máximas, Médias 
e Mínimas (°C) e Comparação com Normais Climatológicas, 1961-1990 

 
Fonte: EnvEx (2012) apud STCP (2012). 

Com relação aos resultados obtidos, a Tabela 6.02 apresenta os resultados mensais da 
análise da temperatura. São apresentadas as temperaturas máximas, mínimas e médias, bem 
como os desvios padrão encontrados e a comparação com as normais climatológicas 
disponibilizadas pelo INMET. 

Tabela 6.02 – Média das Temperaturas entre os Anos de 2004 a 2011, com Desvio 
Padrão e Normais Climatológicas, entre os Anos de 1961 e 1990, no 
município de Castro, Paraná 

MÊS  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

PARÂMETRO TEMPERATURA (°C) 

Mmáx 26,6 27,2 27,0 24,9 21,2 20,9 20,9 22,6 23,3 24,4 26,0 26,7 

DPmáx 1,30 0,51 1,37 0,83 1,42 1,38 1,68 1,02 2,23 1,04 1,15 0,58 

NCmáx 26,6 26,9 26,1 23,7 21,4 20,0 20,2 21,6 22,5 23,8 25,3 25,7 

Mmín 16,7 16,6 15,7 13,7 9,3 7,8 7,8 8,4 10,7 13,2 14,2 15,4 

DPmín 0,93 1,09 0,79 1,13 1,36 1,43 1,73 1,28 1,40 1,13 1,63 1,21 

NCmín 16,0 16,2 15,2 12,4 8,8 7,0 6,8 7,8 10,1 12,0 13,5 15,0 

Mméd 21,6 21,9 21,4 19,3 15,3 14,3 14,3 15,5 17,0 18,8 20,1 21,1 

DPméd 0,94 0,74 0,86 0,88 1,11 1,18 0,92 0,46 1,53 0,86 1,33 0,70 

NCméd 20,5 20,6 19,6 17,1 14,1 12,6 12,5 13,7 15,3 17,0 18,6 19,6 

Legenda: Temperatura Máxima (Mmáx), Mínima (Mmín) e Média (Mméd); Desvios Padrão (DPmáx, DPmín e DPméd); Normais 
Climatológicas (NCmáx, NCmín e NCméd). 

Fonte: EnvEx (2012) apud STCP (2012). 

Desta forma, a análise mostrou que os anos (2004 a 2011) representam bem as 
características climáticas no que diz respeito ao regime térmico da região do empreendimento, 
uma vez que as temperaturas máximas, médias e mínimas foram 24,30 °C, 18,38 °C e 12,47 
°C, respectivamente, enquanto as normais climatológicas fornecidas pelo INMET (1961 -1990) 
são 23,70 °C, 16,8 °C e 11,70 °C, respectivamente.  
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6.1.2.5 – Umidade Relativa do Ar 

Considerando a relação entre pressão do vapor de água na atmosfera e saturação desta 
pressão em uma mesma temperatura, configurada como umidade relativa do ar, tem-se que a 
região encontra-se na faixa de média de 70% a 75%, considerando uma série de 20 anos 
(Figura 6.06).  

Considerando a estação de Castro, diferentemente da temperatura, para umidade relativa não 
houve uma variação sazonal bem definida, sendo que os valores médios para os oito anos 
analisados ficaram em torno de 87,6%. As médias mensais da umidade relativa do ar obtidas 
a partir da análise da série histórica de oito anos, os respectivos desvios padrão, bem como as 
médias mensais das normais climatológicas (1961-1990) são apresentados na Tabela 6.03 e 
Figura 6.07. 

Figura 6.06 – Umidade Relativa Anual para o Estado do Paraná 

 
Fonte: IAPAR (S/A). 

Tabela 6.03 – Média Mensal da Umidade Relativa (2004 a 2011), Desvios Padrão e 
Normais Climatológicas para o Município de Castro/PR 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

PARÂMETRO UMIDADE RELATIVA (%) 
 

MUR 86,4 87,1 87,9 89,9 91,9 92,6 91,7 89,3 87,1 85,9 79,9 81,9 87,6 

DPUR 1,11 2,21 0,91 2,44 2,21 2,38 2,14 1,55 2,23 2,32 2,15 2,42 2,0 

NCUR 81,0 82,0 85,0 86,0 87,0 86,0 84,0 82,0 83,2 80,0 80,7 82,9 83,3 

Legenda: (MUR) Média mensal da Umidade Relativa; (DPUR) Desvios Padrão e (NCUR) Normais Climatológicas. 

Fonte: EnvEx (2012) apud STCP (2012). 
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Figura 6.07 – Variação Média Mensal da Umidade Relativa (2004 a 2011), Normal 
Climatológica Mensal (1961 a 1990) e Média da Normal Climatológica 
Anual para o município de Castro, Paraná 

 
Fonte: EnvEx (2012) apud STCP (2012). 

6.1.2.6 – Velocidade e Direção do Vento 

A direção e velocidade do vento foram analisadas entre os anos de 2005 e 2011. De acordo 
com os dados analisados, observa-se que durante a maior parte do tempo predominam 
ventos com baixa velocidade, inferiores a 0,5 m/s considerados como 'Calmo' (Figura 6.08), 
representando 48,31% do tempo de abrangência da série temporal.  

Durante este período, não foram identificados nos dados de velocidade dos ventos maiores do 
que 6,0 m/s, sendo que para apenas 0,2% do período analisado a velocidade dos ventos 
medidos está entre 4,0 e 6,0 m/s. 

A rosa dos ventos da série histórica mostra uma predominância de ventos do quadrante leste 
e nordeste. Entretanto, os valores fornecidos (média diária) não ultrapassam os 4,0 m/s em 
ambos os quadrantes. Os valores mais intensos verificados ocorreram apenas de ventos 
provenientes do quadrante norte onde, apenas 0,2% do total de dados analisados atingiram 
valores de velocidade entre 4,0 e 6,0 m/s.  

A normal climatológica fornecida pelo INMET corrobora com a análise temporal da estação 
Castro, classificando os dados como 'Calmos', ou seja, com predominância de ventos 
menores do que 0,5 m/s para todos os meses do ano (Figura 6.09). 

Figura 6.08 – Frequência da Ocorrência das Classes de Velocidade do Vento no 
Município de Castro, Paraná 

 
Fonte: EnvEx (2012) apud STCP (2012). 
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Figura 6.09 – Rosa dos Ventos para a Região do Empreendimento, no Município de 
Castro, Paraná 

 
Fonte: EnvEx (2012) apud STCP (2012).  

6.1.3 – Geologia 

6.1.3.1 – Considerações Iniciais 

A aplicação da geologia na área ambiental é inerente ao desenvolvimento de estudos, novas 
metodologias e tecnologias em prol da preservação ambiental, bem como da melhoria da 
qualidade de vida da população, já que essa ciência estuda a composição, estrutura, 
propriedades físicas, história e processos que dão forma ao planeta Terra. 

Neste âmbito, ações vêm sendo tomadas, de maneira sistemática, com enfoque na análise e 
redução de danos e perdas provocados por desastres naturais (por exemplo, desertificação, 
deslizamentos e inundações), na avaliação de anomalias geoquímicas em sedimento de 
fundo, água e solo e possíveis associações com problemas de saúde pública, como também 
na análise e remediação de impactos ambientais provocados por diversos tipos de atividades 
exploratórias do solo. 

O mapa geológico constitui uma importante ferramenta no desenvolvimento de quaisquer 
outros estudos associados ao meio físico. Prognósticos quanto ao tipo, espessura, 
permeabilidade, resistência, composição e porosidade dos solos, bem como quanto à tipologia 
de aquíferos e sua potencialidade em termos quali-quantitativos e de vulnerabilidade podem 
ser feitas pelo mero conhecimento dos tipos de rochas existentes. 

A constatação da existência de sistemas de falhas e fraturas abertas em rochas de baixa 
porosidade e permeabilidade evidencia a possibilidade de recarga em aquíferos fraturados, 
assim como indicam zonas de instabilidade geotécnica. Igualmente, as características de 
relevo e drenagem de uma área estão frequentemente condicionadas pela estrutura e 
composição das rochas regionais. 

O embasamento técnico-científico para descrição geológica e elaboração de mapa geológico 
das áreas de influência do Complexo Industrial da Cargill deu-se através de dados 
secundários de bibliografias oficiais, tais como: ITCG, CPRM e MINEROPAR. 
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6.1.3.2 – Estado do Paraná 

A evolução geológica do Paraná, segundo MINEROPAR (2001), teve início há mais de 2.800 
milhões de anos (M.a.). Os registros geológicos anteriores a 570 M.a., ainda que 
descontínuos, referem-se essencialmente a rochas magmáticas e metamórficas que 
constituem o embasamento da denominada Plataforma Sul-Americana. Posteriormente, essa 
plataforma constituiu a base para a formação das unidades sedimentares e vulcânicas. Tal 
embasamento, também referido pelo termo Escudo Paranaense, está exposto na parte leste 
do Estado (Primeiro Planalto – onde se localiza o empreendimento – e Litoral), sendo capeado 
a oeste pela cobertura vulcânica e sedimentar denominada Bacia do Paraná. 

A Plataforma Sul-Americana é formada por plataformas pré-cambrianas e bacias 
sedimentares, cuja maior extensão dos seus terrenos está inserida no território brasileiro 
(CPRM, 2008). No Brasil, as plataformas pré-cambrianas, (Plataforma das Guianas, 
Plataforma Brasil Central e Plataforma Atlântica), separadas pelas bacias fanerozóicas, 
abrangem uma superfície equivalente a 6.000.000km² (ALMEIDA et al., 1976; 1977; 1981, 
apud, CPRM, 2008).  

No que concerne aos domínios geotectônicos da Plataforma Sul-Americana são reconhecidos 
os seguintes (ALMEIDA & HASUI, 1984, apud CPRM, 2008): 

 Cinco áreas cratônicas ou estáveis abrangendo o Cráton Amazônico, o Cráton de 
São Luiz e o Cráton do São Francisco, no Brasil e parte no Paraguai; o Cráton do Rio 
de la Plata, no Uruguai; as áreas cratônicas menores Tandillia e Sierras Australes, na 
Argentina; 

 Três áreas de maciços: Maciço Central de Goiás, Maciço de Pernambuco-Alagoas e 
Maciço de Guaxupé; 

 Áreas de cinturões móveis de diferentes idades, a maior parte delas superimpostas 
por diferentes fases de deformação e metamorfismo, com evidências de reativação: 
Cinturões dobrados pré-brasilianos (cinturões Uruaçú e Espinhaço); Cinturões 
dobrados do Ciclo Brasiliano (Cinturão Paraguai-Araguaia; Cinturão Brasília; Cinturão 
Sergipano e Cinturão Araçuaí); Cinturões dobrados de idades do Paleoproterozóico a 
Neoproterozóico (Sequências vulcanos sedimentares da Borborema); 

 Cobertura Sedimentar do Ciclo Brasiliano sobreposta ao embasamento e aos 
cinturões móveis, por inconformidade; 

 Sedimentos fanerozóicos que ocorrem nas bacias sedimentares paleozóicas, on-
shore (Bacia Amazonas; Bacia Maranhão-Piaui; Bacia do Paraná), e as bacias 
marginais que progridem para a margem continental (off-shore). 

Quanto à unidade estrutural Escudo Paranaense, o mesmo compõe as porções mais antigas 
e elevadas do Estado, constituído por rochas cristalinas, ígneas e metamórficas da Plataforma 
Sul-Americana, sendo recoberto a oeste pelas rochas sedimentares paleozóicas da Bacia do 
Paraná (MINEROPAR, 2001). 

Ainda, segundo a mesma fonte, no Escudo Paranaense são definidos quatro conjuntos 
litológicos, ou compartimentos, com base em parâmetros estratigráficos, tectônicos e 
geocronológicos. São eles: 

 Arqueano e Proterozóico Inferior: Terrenos cristalinos de alto grau metamórfico 
(fácies anfibolito a granulito); 

 Proterozóico Superior: Terrenos cristalinos de baixo grau metamórfico (fácies xisto 
verde a anfibolito), que afloram principalmente na porção norte-noroeste do Primeiro 
Planalto Paranaense; 

 Proterozóico Superior ao Paleozóico Inferior: Representado pelo magmatismo ácido, 
durando, com interrupções, até o começo do Paleozóico; 
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 Paleozóico: Bacias vulcano-sedimentares e sedimentares restritas formadas no 
Ordoviciano, durante a transição entre o final do Ciclo Brasiliano e a cratonização da 
Plataforma Sul-Americana, ao final das atividades orogênicas. 

A evolução do Escudo Paranaense é longa e envolve muitos eventos tectônicos e magmáticos 
durante o Arqueano e o Proterozóico, que culminaram em formação de bacias preenchidas 
por rochas vulcânicas e sedimentares. As rochas ígneas do Domínio Luís Alves, formadas 
durante o Arqueano e o Proterozóico Inferior, são os registros mais antigos. Já naquela época 
compunham um segmento continental, com bacias marinhas ao seu redor. Em direção ao 
neoproterozóico aberturas de oceanos ocasionaram a formação de bacias vulcano-
sedimentares, como a do Grupo Setuva (1,4 bilhão de anos) e a do Grupo Açungui (1,0 bilhão 
de anos), onde são encontradas rochas de origem marinha, como calcários (hoje mármores), 
entre outras (MINEROPAR, 2001). 

Ainda de acordo com Mineropar (2001), as sucessivas aberturas e fechamentos dos oceanos 
envolveram processos tectônicos complexos com formação e colisão dos continentes, 
originando estruturas complexas, dobramentos e falhamentos, além do extenso magmatismo 
granítico, que ocorreu no final do Proterozóico. No final do Proterozóico e início do Paleozóico, 
toda a área do Escudo foi palco de intenso magmatismo granítico, representado hoje por 42 
corpos de granitos (ou granitóides), com dimensões variadas.  

O afloramento da porção paranaense do Escudo se dá no Litoral e Primeiro Planalto, sendo 
composta pelas rochas mais antigas do Estado (rochas ígneas e metamórficas), cujas idades 
variam do Arqueano (2,6 bilhões de anos) ao Paleozóico Inferior (450 milhões de anos), 
segundo Mineropar (2001). 

As rochas mais antigas, de alto grau metamórfico (granulitos) situam-se na porção sudeste, 
próximo ao litoral. As rochas de baixo grau metamórfico ocorrem na porção noroeste do 
Escudo, correspondendo às rochas do Grupo Açungui (filitos, mármores, quartzitos, entre 
outras) (MINEROPAR, 2001). 

Com a consolidação do Escudo Paranaense, houve intrusões de rochas básicas e alcalinas, 
relacionadas com os processos tectônicos associados aos eventos magmáticos mesozóicos 
da Bacia do Paraná (MINEROPAR, 2001). 

No que diz respeito à unidade estrutural Bacia do Paraná, a mesma apresenta três conjuntos 
litológicos, ou compartimentos, conforme segue (MINEROPAR, 2001): 

 Paleozóico: Depósitos sedimentares paleozóicos, correspondentes à grande feição 
de sedimentação marinha e litorânea conhecida como Bacia do Paraná, que se 
estende por mais de 1.500.000 km² no sul e sudeste brasileiro e se manifesta 
geomorfologicamente no Segundo Planalto; 

 Mesozóico: Constituído por rochas sedimentares de origem continental, de idade 
triássica, e por rochas ígneas extrusivas de composição predominantemente básica 
de idade jurássica-cretácea, responsáveis pelas feições do Terceiro Planalto 
Paranaense. Os últimos eventos de grande expressão na coluna estratigráfica no 
final do Cretáceo são os depósitos sedimentares de ambiente continental árido 
representados pelos sedimentos arenosos do noroeste do Estado; 

 Cenozóico: Formado por sedimentos inconsolidados, de origem continental e 
marinha, recobrindo parcialmente as unidades acima descritas. 

Portanto, a geologia paranaense, com idade de 2,8 bilhões de anos, apresenta distintos 
compartimentos e abrange um extenso intervalo do tempo geológico. Na baixada litorânea, 
Serra do Mar e Primeiro Planalto encontram-se rochas magmáticas e metamórficas mais 
antigas, recobertas parcialmente por sedimentos recentes de origem marinha e continental. 
No Segundo Planalto constitui a faixa de afloramento dos sedimentos paleozóicos da Bacia do 
Paraná e sobrepostas a eles ocorrem as rochas vulcânicas de idade mesozóica do Grupo 
Serra Geral, formando o Terceiro Planalto, recobertas por sedimentos cretáceos no noroeste 
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do Estado. Sedimentos recentes ocorrem em todas as regiões, principalmente, nos vales dos 
rios, além de outros tipos de depósitos inconsolidados (MINEROPAR, 2015). 

6.1.3.3 – Áreas de Influência do Empreendimento 

A Tabela 6.04 demonstra, em valores absolutos, as áreas em hectares (ha) da ADA, AID e AII 
para cada unidade e formação geológica presente nessas áreas (Figura 6.10). 

Tabela 6.04 – Áreas (em ha) das Unidades e Formações Geológicas na ADA, AID e AII 

UNIDADE GEOLÓGICA E FORMAÇÃO 
ÁREA ADA 

(ha) 
ÁREA AID 

(ha) 
ÁREA AII (ha) 

Represa, rio, oceano - - 87,21 

Quaternário/Holoceno 128,81 3.068,98 30.812,89 

Sedimentos Recentes 128,81 3.068,98 30.812,89 

Mesozóico/Jurássico-Cretáceo - - 1.576,10 

Intrusivas básicas (Mesozóico/Jurássico-Cretáceo) - - 1.576,10 

Permiano-Devoniano - - 683,96 

Grupo Paraná - Formação Furnas - - 683,96 

Ordoviciano Inferior - - 19.446,46 

Grupo Castro- Associação Sedimentar Inferior - - 5.575,36 

Grupo Castro- Associação Sedimentar Superior - - 158,22 

Grupo Castro- Associação Vulcânica Ácida - - 5.879,89 

Grupo Castro- Associação Vulcânica Intermediária-
Ácida 

- - 7.832,99 

Proterozóico Superior 117,57 7.433,59 87.898,33 

Complexo Granítico Cunhaporanga 117,57 7.433,59 83.520,79 

Grupo Açungui - Formação Itaiacoca - - 4.377,23 

Grupo Açungui - Formação Votuverava - - 0,31 

Total Geral 246,38 10.502,57 140.504,95 

Fonte: MINEROPAR (2005). Adaptado por STCP (2015). 

6.1.3.3.1 – Área de Influência Indireta (AII) 

A AII (Figura 6.10) é composta por formações geológicas do Grupo Açungui (Formação 
Itaiaoca e Formação Votuverava), Complexo Granítico de Cunhaporanga (CGCP), Grupo 
Castro (Associação Sedimentar Superior e Inferior, Vulcânica Intermediária- Ácida e Vulcânica 
Ácida), Grupo Paraná (Formação Furnas e Formação Ponta Grossa), Grupo Itararé Indiviso, 
além de rochas intrusivas básicas e depósitos de sedimentos recentes. 

Na sequência serão especificadas as unidades geológicas da AII com as descrições 
geológicas das respectivas formações que ali se encontram, baseando-se na literatura 
MINEROPAR (2001). 

A) Proterozóico Superior 

Na AII esta unidade geológica é constituída pelo Grupo Açungui e CGCP. 
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O Grupo Açungui foi formado há 1.000 a 570 M.a. e constitui-se pelas formações Capiru, 
Itaiacoca, Votuverava e sequências Antinha e Abapã. As formações presentes na AII são a 
Itaiacoca e Votuverava. 

A Bacia Açungui é do tipo retroarco, situada entre um arco magmático posicionado 
originalmente a oeste ou noroeste, representado pelo maciço granítico de Três Córregos, e 
uma área continental a sudeste, pelo Domínio Curitiba. Seu fechamento se deu por 
compressão noroeste-sudeste, durante o Proterozóico Superior, responsável pela tectônica de 
cavalgamento, com transporte de massa para sul-sudeste, e mais tarde, pelas dobras do 
Sistema de Dobramento Açungui e pela tectônica transcorrente lateral direita. 

A atual estratigrafia do Grupo Açungui passou por três sistemas deformacionais e os 
conjuntos que se situam dentro de fatias tectônicas foram removidos de suas posições iniciais 
e reempilhados aleatoriamente. 

O sistema deformacional mais antigo, denominado Sistema de Cavalgamento Açungui, é 
responsável pela aloctonia do grupo, com consequente seccionamento da coluna 
estratigráfica original em fatias ou lascas tectônicas, seguido de reempilhamento destas na 
forma de duplex. O metamorfismo que acompanhou esse evento é do fácies xistos verdes e a 
deformação é heterogênea. 

Com relação ao segundo sistema trata-se de um generalizado dobramento das estruturas 
anteriormente formadas. As dobras desse sistema variam de escala, estando nele incluídas 
estruturas como a antiformal do Setuva e a sinformal de Morro Grande. Como característica 
principal, mostram eixos direcionados para nordeste, com caimentos menores que 20º, tanto 
para sudoeste quanto para nordeste. 

Por fim, o terceiro sistema, denominado Sistema de Transcorrência Lancinha, diz respeito a 
uma tectônica transcorrente, à qual se relacionam os principais lineamentos, como o da 
Lancinha e Morro Agudo. A ele estão associadas diversas falhas antitéticas, sintéticas e 
dobras escalonadas, algumas inclusive com granitos intrudidos. As estruturas associadas 
evidenciam, pelo seu arranjo geométrico em relação à falha principal, uma movimentação 
lateral direita. 

Quanto à Formação Itaiacoca, ela se desenvolveu em ambiente de plataforma carbonática em 
rifte de margem continental e ocorre com a Sequência Abapã entre os Complexos 
Cunhaporanga e Três Córregos, sendo composta por mármores dolomíticos, metapelitos e 
metadoleritos intercalados. 

A Formação Votuverava é composta de filitos, calcários, quartzitos e metaconglomerados, 
apresenta depósitos com contribuição glacial (Bromado), seguido de espesso pacote de 
turbiditos (Coloninha) e carbonatos de águas mais rasas (Saivá). 

O Complexo Granítico Cunhaporanga constitui um batólito de forma alongada com eixo maior 
na direção NE-SW que aflora desde a região da represa de Alagados, em Ponta Grossa/PR, 
onde é sobreposto por arenitos da Formação Furnas, até o município de Sengés/PR, onde 
novamente é encoberto pela mesma unidade. É caracterizado por uma grande diversidade de 
tipos granitóides, descrita e mapeada como unidades litoestratigráficas informais e formais 
(GUIMARÃES, 2000 apud GODOY et. al., 2010). Constitui-se como a formação geológica 
mais representativa da AII deste empreendimento. 

A Tabela 6.05 apresenta as descrições encontradas na AII para cada uma das formações 
geológicas citadas anteriormente, bem como para o CGCP.  
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Tabela 6.05 – Descrições Geológicas do Grupo Açungui e Complexo Granítico 
Cunhaporanga na AII 

TIPO DESCRIÇÃO 

Grupo Açungui – 
Formação 
Itaiacoca 

Mármores dolomíticos e metadolomitos, com intercalações de metacherts e 
metacalcários calciticos cinzas. 

Quartzitos. 

Grupo Açungui – 
Formação 
Votuverava 

Intercalações de estaurolita-muscovita-biotita xistos e micaxistos 

Complexo 
Granítico 
Cunhaporanga 

Domínio petrográfico Bscaia- Boa Vista: hornblenda bitita monzogranitos 
porfiríticos (fenocristais de FK 1-5 cm) cinzentos (M 10-20). 

Setores indiferenciados (áreas sem afloramento ou sem controle de campo). 

Domínio Petrográfico Espigão Alto: hornblenda biotita monzogranitos 
inequigranulares cinzentos (M~10). 

Domínio petrográfico Arroio das Pedrinhas: biotita monzogranitos a granodioritos 
equigranulares cinzentos (M 5-15) e raros muscovita biotita granitóides 
quartzosos róseos (M<5). 

Domínio petrográfico Espalha Brasa: biotita granitóides avermelhados (M 5-7) 
cataclásticos, inequigranulares, fluorita como acessório. 

Domínio Petrográfico Jutubá Pitangui: Hornablenda biotita monzogranitos a 
granodioritos cinzentos (M 10-20), maciços ou foliados, fortemente 
porfiríticos(fenocristais >= 3 cm e matris média- grossa) e, subordinadamente, 
equigranulares. 

Domínio petrográfico Santa Rita: bitita monzogranitos foliados, branco-
acinaentados a róseos (M<=7), equigranulares finos à médios. 

Domínio Petrográfico Varginha. Biotita granitos porfiríticos cinza-claros à 
esbranquiçados (M5-10) 

Granito Joaquim Murtinho: hematita álcali feldspato granitos (raros sienitos) 
marrom-avermelhados (M <=3), equigranulares finos a grossos, cataclásticos, 
fluorita como acessório. 

Domínio petrográfico Passo da Anta-Água Clara: (muscovita biotita monzo 
granitos Ó granodioritos cinzentos (M~5) a róseos (M<= 2) equigranulares finos a 
médios. 

Domínio petrográfico Piraí do Sul: hornblenda biotita monzogranito a biotita 
hornblenda dioritos inequigranulares a equigranulares médios cinzentos (M 10-
15). 

Domínio petrográfico Abapã - Santa Quitéria: hornblenda biotita granodioritos a 
monzogranitos cinzentos (M 7-25), levemente foliados, inequigranulares a 
porfiríticos (fenocristais de FK 1-2cm). 

Fonte: MINEROPAR (2005). 

B) Ordoviciano Superior 

Nesta unidade geológica há o Grupo Castro nas seguintes subdivisões na AII: Associação 
Sedimentar Inferior e Superior, Associação Vulcânica-Ácida e Associação Vulcânica 
Intermediária-Ácida. 

O Grupo Castro é composto por rochas vulcânicas e sedimentares intercaladas, de idade 
ordoviciana e recoberto a oeste pela Formação Furnas e delimitado a leste por uma falha, 
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justapondo-se às unidades proterozóicas e cambrianas representadas pelo Complexo 
Granítico Cunhaporanga e pelos granitos Carambeí e Joaquim Murtinho. 

As rochas vulcânicas presentes nesse Grupo são dominantemente ácidas, com riolitos e 
piroclásticas (brechas e tufos) de vários tipos, sendo os andesitos menos abundantes. Elas 
contêm ainda feições de vulcanismo subaéreo (bombas e lapilli, por exemplo) e subaquoso 
(almofadas e intercalações de rochas sedimentares) e mineralizações de ouro associadas a 
domos riolíticos e falhas. 

No que se refere às rochas sedimentares desse Grupo, são representadas por 
conglomerados, arenitos, siltitos e lamitos depositados em ambientes lacustres e fluvial.  

Logo, a Tabela 6.06 traz as descrições geológicas encontradas na AII para cada subdivisão 
do Grupo Castro. 

Tabela 6.06 – Descrições Geológicas do Grupo Castro na AII 

GRUPO CASTRO DESCRIÇÃO 

Associação Sedimentar Inferior 
Arenitos arcosianos, siltitos e lamitos de planície de inundação, 
preenchimento de canais e fácies lacustres. 

Associação Sedimentar Superior Conglomerados polimíticos de leques aluviais. 

Associação Vulcânica-Ácida 
Riolitos 

Quartzo latitos, brechas, tufos, ignimbritos. 

Associação Vulcânica 
Intermediária-Ácida 

Riolitos 

Andesitos, tufos, ignimbritos e conglomerados subordinados. 

Fonte: MINEROPAR (2005). 

C) Permiano-Devoniano 

A unidade geológica Permiano-Devoniano na AII é composta pelos Grupos Itararé Indiviso e 
Paraná. 

O Itararé Indiviso trata-se de um conjunto heterogêneo de rochas sedimentares, tais como: 
arenitos, siltitos, folhelhos, argilitos, diamictitos, tilitos e ocasionalmente níveis de carvão.  

No que concerne ao Grupo Paraná, o mesmo é constituído pelas formações Furnas e Ponta 
Grossa. Furnas é composta por arenitos médios a grosseiros com estratificações cruzada e 
horizontal, subordinadamente arenitos conglomeráticos e siltitos esbranquiçados e depositada 
em ambiente aluvial e litorâneo.  

Já a Formação Ponta Grossa é oriunda de depósitos litorâneos e de plataforma, e formada 
por folhelhos e siltitos cinzentos, localmente betuminosos, com intercalações de arenitos muito 
finos, esbranquiçados. Apresenta ainda estruturas como laminação paralela, ondulada e 
flaser. 

As descrições geológicas presentes na AII referentes a essas duas formações estão exibidas 
na Tabela 6.07 a seguir. 

Tabela 6.07 – Descrições Geológicas do Grupo Paraná na AII 

GRUPO PARANÁ DESCRIÇÃO 

Formação Furnas Arenitos brancos, de granulação média a grossa, micáceos, feldspáticos, de 
matriz caulínica e estratificação cruzada com níveis conglomeráticos. 

Formação Ponta 
Grossa 

Folhelhos e siltitos cinza escuros, muito micáceos, laminados, com arenitos 
intercalados. 

Fonte: MINEROPAR (2005). 
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D) Mesozóico/Jurássico-Cretáceo 

Na AII encontram-se também as rochas ígneas mesozóicas do Escudo Paranaense 
denominadas intrusivas básicas. Essas rochas relacionam-se com a evolução estrutural da 
Bacia do Paraná, na fase de magmatismo basáltico, e são intrusivos nas fraturas distensivas 
nordeste. As manifestações básicas são formadas por diques de diabásio e diorito, sendo 
notável o enxame destes na faixa central do Escudo, com direção geral noroeste-sudeste, 
associados à estrutura denominada Arco de Ponta Grossa. 

Na AII essas rochas estão representadas pelas soleiras de diabásio, bem como pelos diques 
básicos, incluindo basaltos, diabásios, gabros e dioritos pórfiros, associadas à Formação 
Serra Geral. 

E) Quaternário/Holoceno 

Por último, encontram-se também na AII os sedimentos recentes caracterizados pelos 
sedimentos de deposição fluvial (aluviões), com areias, siltes, argilas e cascalhos, depositados 
em canais, barras e planícies de inundação, bem como pelos depósitos aluvionares 
indiferenciados. 

6.1.3.3.2 – Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 

Tanto a AID como a ADA do complexo industrial da Cargill estão caracterizadas pelas 
unidades geológicas Proterozóico Superior, representado pelo CGCP e, 
Quaternário/Holoceno, pelos sedimentos recentes. 

Os sedimentos recentes encontram-se nas áreas dos cursos d‟água locais (Rio Tabuão, Rio 
Taquara e afluentes), bem como nas áreas próximas a eles, representando 52,28% da ADA e 
29,22% da AID. Em contrapartida, o CGCP que representa 47,72% da ADA e 70,78% da AID, 
é constituído, principalmente, por rochas graníticas e granito-gnáissicas. A variedade litológica 
inclui a presença de biotita-monzogranitos, biotita-monzogranitos porfiríticos e anfibólio-biotita-
monzogranitos (Prazeres Filho, 2000; Guimarães, 2000). 

6.1.4 – Geomorfologia 

6.1.4.1 – Considerações Iniciais 

A geomorfologia está diretamente interligada aos substratos geológicos, intempéries e ações 
antrópicas numa determinada área na configuração do relevo em unidades morfoestruturais e 
morfoesculturais (MINEROPAR, 2006).  

Cabe salientar que uma análise geomorfológica, quando considera as interferências do 
substrato geológico na formação e configuração de um determinado relevo, este pode ser 
representado cartograficamente por unidades morfoestruturais. Em contrapartida, quando se 
considera a natureza das rochas em relação à ação intempérica, resultam as unidades 
morfoesculturais (ROSS, 1990 apud SANTOS et al., 2006). 

Os agentes internos ou também denominados forças endógenas, caracterizados pelos 
movimentos tectônicos, vêm ocorrendo em intervalos de tempo de milhões, milhares e 
centenas de anos. Eles tiveram intensa atuação em alguns períodos geológicos da evolução 
terrestre, modelando grandes compartimentos de formas de relevo, como montanhas, 
planaltos inclinados, áreas dobradas ou falhadas, entre outros. 

Outras formas de relevo são resultados também da ação de agentes externos ou forças 
exógenas, como ventos, chuvas, geleiras, mares, rios, entre outros, que agem continuamente 
sobre a superfície terrestre, modelando e remodelando as formas de relevo, através dos 
processos de intemperismo, de erosão e deposição de sedimentos. 
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Além desses agentes naturais, o agente antrópico também vem modificando frequentemente 
e de forma cada vez mais intensa as formas de relevo, alterando locais e/ou acelerando 
processos naturais que mudam as formas de relevo de uma determinada região. 

Portanto, o conhecimento geomorfológico de uma determinada área é imprescindível para 
estudos ambientais, pois fornecem informações sobre as potencialidades, vulnerabilidades, 
restrições e riscos de ocupação e intervenções possíveis na paisagem, contribuindo para o 
planejamento ambiental (ROSS, 1990 apud SANTOS et. al., 2006) e a adequada utilização do 
espaço geográfico. 

O embasamento técnico-científico para descrição geomorfológica e elaboração de mapa 
geomorfológico das áreas de influência do Complexo Industrial da Cargill deu-se através de 
dados secundários de oficiais bibliografias, tais como: MINEROPAR, IPARDES e ITCG. 

6.1.4.2 – Estado do Paraná 

O Estado do Paraná está inserido em três unidades morfoestruturais: i) Cinturão Orogênico do 
Atlântico; ii) Bacia Sedimentar do Paraná e; iii) Bacias Sedimentares Cenozóicas e 
Depressões Tectônicas (MINEROPAR, 2006). Segundo Santos et. al. (2006), as 
morfoestruturas são o 1º táxon. 

No tocante às unidades morfoesculturais, elas são o 2º taxon e são representadas pela Serra 
do Mar e Morros Isolados, bem como pelos três Planaltos Paranaenses e Planícies (Litorânea, 
Flúvio-Marinhas e Fluviais) contidas em cada uma das unidades morfoestruturais. Por último, 
o 3º táxon refere-se às cinquenta subunidades morfoesculturais (SANTOS et al., 2006).  

A unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico é um dos mais extensos do Brasil, 
vai desde o Uruguai até o norte da Bahia, através do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e Espírito Santo (ROSS, 1987 apud 
MINEROPAR, 2006). Sua gênese vincula-se a vários ciclos geotectônicos, caracterizando-se, 
portanto, como poliorogênico, acompanhados de sedimentação, metamorfismo regional, 
falhamentos, dobramentos e extensas intrusões (MINEROPAR, 2006). 

O Cinturão Orogênico do Atlântico, em termos litológicos, é bastante variado e composto por 
faixas que se dispõem na direção nordeste-sudoeste de rochas metavulcânicas, batólitos, 
rochas metamórficas dobradas e falhadas de baixo e alto grau (migmatitos, gnaisses, 
granulitos e xistos subordinados), metassedimentos dobrados e falhados, conglomerados, 
brechas, arenitos, lamitos, argilitos, granitos neoproterozóicos e vulcânicas (MINEROPAR, 
2006). 

Dentro do Cinturão Orogênico do Atlântico, o sistema de montanhas é representado pelo 
Planalto Atlântico, caracterizado por um conjunto de serras com cerca de 1.000 km de 
extensão, indo desde o Rio de Janeiro até o norte de Santa Catarina. No Estado do Paraná, o 
Planalto Atlântico é constituído por duas unidades morfoesculturais: i) Primeiro Planalto 
Paranaense e; ii) Serra do Mar e Morros (MINEROPAR, 2006). 

O Primeiro Planalto Paranaense estende-se desde a Região de Jaguariaíva, Tibagi e Purunã, 
nos sopés da escarpa da Serra do Purunã até a vertente leste da Serra do Mar e é 
caracterizado por relativa uniformidade, segundo Mineropar (2006), esculpida em rochas 
cristalinas, tais como xistos metamórficos e gnaisses, cortados por diques de pegmatitos e 
intrusões graníticas, com altitudes médias entre 850 e 950 m, formando uma paisagem 
suavemente ondulada com planícies e várzeas intercaladas constituídas por sedimentos 
colúvio-aluvionares recentes e paludais ao longo dos principais cursos de água. Nesse 
Planalto ainda os sedimentos da Formação Guabirotuba preenchem a bacia de Curitiba, 
depositados durante o Pleistoceno e constituindo uma área de relevo de colinas que se 
articulam às planícies fluviais mediante suaves rampas. Ao norte comparecem as rochas do 
Grupo Açungui, onde a drenagem da bacia do rio Ribeira produziu uma intensa dissecação, 
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modelando um relevo montanhoso, com altitudes variando entre 400 e 1.200 m, sustentado 
por rochas metamórficas de baixo grau do Grupo Açungui, metavulcânicas do Grupo Castro, 
intrusões graníticas e diques de diabásio. O Primeiro Planalto Paranaense, portanto, pode ser 
subdividido nas seguintes subunidades morfoesculturais: Blocos Soerguidos do Primeiro 
Planalto Paranaense e Planaltos do Complexo Gnáissico-Migmatítico, Dissecado de 
Adrianópolis, de Curitiba, do Alto Iguaçu, Dissecado de Tunas do Paraná, Dissecado de Rio 
Branco do Sul, Dissecado do Alto Ribeira, do Alto Jaguariaíva e de Castro. 

Na outra unidade morfoescultural denominada Serra do Mar e Morros predominam as formas 
de relevo denudacionais, constituídas basicamente por escarpas e cristas com topos 
aguçados e topos convexos, bem como gnaisses, migmatitos, micaxistos e granitos. O relevo 
dessa unidade é bem dissecado e a drenagem apresenta um padrão dendrítico, adaptado às 
direções das estruturas que estão relacionadas com falhas, fraturas e contatos litológicos, que 
condicionam com frequência o padrão de drenagem em treliça com trechos de traçado 
retilíneo e incisões em ângulos agudos. A Serra do Mar está subdividida nas seguintes 
subunidades morfoesculturais: Morros Isolados Costeiros, Rampas de Pré-Serra e Serras 
Isoladas, Serra do Mar Paranaense e Blocos Soerguidos da Serra do Mar (MINEROPAR, 
2006). 

A segunda unidade morfoestrutural denominada Bacia Sedimentar do Paraná, encravada na 
Plataforma Sul-Americana, estende-se pelos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, bem como os países Uruguai, Paraguai e 
Argentina (MINEROPAR, 2006). No Estado do Paraná, essa unidade abrange uma área 
equivalente a 130.000 km², tratando-se de uma bacia intracratônica simétrica, preenchida com 
quase 5.000 m de sedimentos paleozóicos, mesozóicos, lavas basálticas e rochas 
cenozóicas, englobando as unidades morfoesculturais do Segundo e Terceiro Planalto 
Paranaense (PARANÁ, 2009). 

Sobre a Bacia Sedimentar do Paraná, podem-se distinguir duas subunidades morfoesculturais 
no território paranaense, conforme Mineropar (2006): i) Zona de Denudação Periférica e; ii) 
Zona de Capeamento Basáltico-Arenítico. 

A Zona de Denudação Periférica está esculpida na faixa de rochas Paleozóicas e apresenta-
se, no Paraná, como um planalto modelado em estruturas monoclinais, sub-horizontais, 
mergulhando para o oeste, denominando-se Segundo Planalto Paranaense. A leste é 
delimitado pela escarpa Devoniana, onde as altitudes médias de cimeira estão entre 1.100 e 
1.200 m e, a oeste, delimitado com a escarpa arenito-basáltica (Serra Geral ou da Esperança) 
onde, em suas proximidades, as altitudes variam entre 350 e 560 m. O Segundo Planalto 
Paranaense pode ser subdividido nas seguintes subunidades morfoesculturais: Planaltos de 
São Luiz do Purunã, de Jaguariaíva, de Tibagi, de Ponta Grossa, de Guatá, de São Mateus do 
Sul, de Irati, Residuais da Formação Teresina, de Prudentópolis, Residuais da Formação 
Serra Geral, do Alto Ivaí, de Cândido de Abreu, de Ortigueira, de Santo Antônio da Platina, do 
Médio Cinzas e de Carlópolis (MINEROPAR, 2006). 

Quanto à Zona de Capeamento Areníto-Basáltico, ela se refere ao grande derrame mesozóico 
de rochas eruptivas básicas que, no Paraná, abrange cerca de 2/3 do seu território, 
denominando-se Terceiro Planalto Paranaense ou Planalto Arenito-Basáltico. Esta unidade 
desenvolve-se como um conjunto de relevos planálticos, com inclinação geral para oeste-
noroeste e subdivididos pelos principais afluentes do rio Paraná, atingindo altitudes médias de 
cimeira de 1.100 a 1.250 m, na Serra da Esperança, declinando para altitudes entre 220 e 300 
m na calha do rio Paraná. O Terceiro Planalto Paranaense pode ser subdividido nas seguintes 
subunidades morfoesculturais: Planaltos Pitanga/Ivaiporã, do Foz do Areia, de Clevelândia, de 
Palmas/Guarapuava, do Alto/Médio Piquiri, de Apucarana, de Londrina, do Médio 
Paranapanema, de Maringá, de Campo Mourão, de Paranavaí, de Umuarama, de Cascavel, 
do Baixo Iguaçu, de Francisco Beltrão, do Alto Capanema, do São Francisco e de Foz do 
Iguaçu (MINEROPAR, 2006). 
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A terceira e última unidade morfoestrutural denominada Bacias Sedimentares Cenozóicas e 
Depressões Tectônicas está subdividida em duas unidades morfoesculturais: i) Planície 
Litorânea e Planícies Fluvio-Marinhas e; ii) Planícies Fluviais. 

A Planície Litorânea e Planícies Fluvio-Marinhas são compostas por bacias de sedimentação 
marinhas e fluviais descontínuas – Formação Alexandra, formação essa localizada no 
município de Paranaguá. Os depósitos dessa formação ocorrem em colinas isoladas, 
niveladas topograficamente em altitudes em torno de 30 m e é constituída por areias 
arcoseanas e lamas e, subsidiariamente, cascalhos, argilas e, num único afloramento, uma 
camada de linhito (ÂNGULO, 1995 apud MINEROPAR, 2006).  

Por último, a morfoescultura Planícies Fluviais está relacionada aos depósitos a montante de 
níveis de base locais e regionais, ocorrendo em áreas restritas. Corresponde às áreas 
essencialmente planas, geneticamente geradas por deposição de origem fluvial, onde 
predominam os processos agradacionais. No Paraná, essas acumulações de sedimentos 
aparecem em praticamente todas as outras unidades morfoesculturais das morfoestruturas do 
Cinturão Orogênico do Atlântico e da Bacia Sedimentar do Paraná (MINEROPAR, 2006). 

6.1.4.3 – Áreas de Influência do Empreendimento 

A Tabela 6.08 demonstra, em valores absolutos, as áreas em hectares (ha) da ADA, AID e AII 
para cada subunidade morfoescultural do Primeiro e Segundo Planalto Paranaense 
identificada nas áreas de influência do empreendimento, bem como as declividades e 
hipsometrias (Figuras 6.11, 6.12 e 6.13). 
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Tabela 6.08 – Áreas (em ha) das Unidades e Subunidades Morfoesculturais, 
Declividades e Hipsometrias na ADA, AID e AII 

GEOMORFOLOGIA ÁREA ADA (ha) ÁREA AID (ha) ÁREA AII (ha) 

MORFOESCULTURA 

Primeiro Planalto Paranaense 

Planalto Castro 
246,38 10.036,43 109.982,58 

Primeiro Planalto Paranaense 

Planalto e Serra do Ribeira 
- 466,14 7.822,60 

Segundo Planalto Paranaense 

Planalto Ponta Grossa 
- - 352,97 

Rocha Exposta - - 376,34 

Subtotal 246,38 10.502,57 118.534,49 

DECLIVIDADE 

0 a 10% (0 a 5°45') 246,38 9.403,02 114.011,91 

10% a 20% (5°45' a 11°32') - 1.034,02 17.821,08 

20% a 45% (11°32' a 26°45') - 62,36 4.954,32 

>45% (>26°45') - 3,18 3.717,98 

Subtotal* 246,38 10.502,58 140.505,29 

HIPSOMETRIA 

950 a 1000 m 160,32 3.971,61 37.074,56 

1000 a 1050 m 86,06 6.233,26 82.877,72 

1050 a 1100 m - 297,70 14.380,68 

1100 a 1150 m - - 3.524,69 

1150 a 1200 m - - 1.322,71 

1200 a 1250 m - - 909,65 

1250 a 1300 m - - 370,85 

1300 a 1350 m - - 43,35 

1350 a 1400 m - - 1,08 

Subtotal 246,38 10.502,57 140.505,29 

Nota: *IPARDES/ITCG (1984) apresenta atributos “rios” e “urbana” como declividade, sendo desconsiderado no subtotal das 
áreas. 

Fonte: Morfoesculturas – MINEROPAR/IPARDES/ITCG (2008) - valor diferente, pois no shape considera-se área urbana e 
inundações de rios o que foi desconsiderado aqui; Declividades – IPARDES/ITCG (1984); Hipsometria – STCP (2015), gerado 
a partir de dados do SRTM/USGS (2015). Adaptado por STCP (2015). 
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6.1.4.3.1 – Área de Influência Indireta (AII) 

A AII do complexo industrial da Cargill está enquadrada nas seguintes unidades 
morfoestruturais e morfoesculturais, respectivamente: Cinturão Orogênico do Atlântico e 
Primeiro Planalto Paranaense; Bacia Sedimentar do Paraná e Segundo Planalto Paranaense. 

Com base na Figura 6.11, as subunidades morfoesculturais inseridas na AII referentes ao 
Primeiro Planalto Paranaense são: Planalto de Castro e Planalto e Serra do Ribeira. Quanto 
às subunidades morfoesculturais inseridas no Segundo Planalto Paranaense, encontra-se na 
AII apenas o Planalto de Ponta Grossa. 

Na sequência, essas três subunidades morfoesculturais que compõem a AII são 
caracterizadas, com base na Mineropar (2006). Ressalta-se apenas que a subunidade 
Planalto e Serra do Ribeira, assim definida pela MINEROPAR/IPARDES/ITCG (2008), estará 
contemplada nos Planaltos do Alto Ribeira e do Alto Jaguariaíva na Mineropar (2006): 

 Planalto de Castro: Subunidade mais representativa da AII, com dissecação média e 
ocupando uma área equivalente a 2.390,64 km². A classe de declividade predominante 
é menor do que 6% em uma área de 1.570,41 km². Em relação ao relevo, apresenta 
uma variação de 400 m com altitudes variando entre 920 e 1.320 m. As formas 
predominantes são topos alongados e aplainados, vertentes convexo-côncavas e 
vales abertos de fundo chato. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada em 
rochas do Complexo Granítico Cunhaporanga; 

 Planalto de Ponta Grossa: Segunda subunidade mais representativa da AII, 
apresentando dissecação média e com área igual a 6.313,89 km². A classe de 
declividade predominante está entre 6-30% em uma área de 3.870,72 km². Em relação 
ao relevo, apresenta um gradiente de 520 m 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 da morfologia é NW/SE, 
modelada em rochas do Grupo Itararé e Formação Ponta Grossa; 

 Planalto do Alto Ribeira: Apresenta dissecação alta e ocupa uma área de 973,79 km², 
onde em 355,40 km² predominam classes de declividade que variam entre 12 e 30%. 
As altitudes do relevo variam entre 420 e 1.140 m, conferindo a esta morfoescultura 
um gradiente de 720 m. Com relação às formas predominantes do relevo, aparecem 
topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e côncavas e vales em "V" 
encaixado. A orientação da morfologia também é NW/SE, modeladas em rochas da 
Formação Suíte Monzogranito e do Grupo Açungui; 

 Planalto do Alto Jaguariaíva: Apresenta dissecação alta e ocupa uma área de 748,37 
km². A classe de declividade predominante está entre 6-30% em uma área de 357,87 
km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 440 m com altitudes variando 
entre 860 (mínima) e 1.300 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos 
alongados, vertentes convexas e vales em “V”. A direção da morfologia é NW/SE, 
modelada em rocha do Complexo Granítico Cunhaporanga. 

Na AII, a amplitude altimétrica é de 750 m, sendo que as altitudes encontradas variam entre 
900 a 1.400 m. A faixa hipsométrica mais expressiva na AII é a de 1000 a 1050 m. Em 
seguida, é a de 950 a 1000 m e a de 1050 a 1100 m. 

Com relação à declividade verificada na AII, os valores estão divididos em quatro categorias. 
A categoria mais abrangente é a declividade que varia de 0 a 10% (0 a 5°45'). Outras 
declividades encontradas, como as de 10 a 20% (5°45' a 11°32'), de 20 a 45% (11°32' a 
26°45') e >45% (>26°45'), representam a AII, variando, portanto, entre classes onduladas a 
montanhosas. 
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6.1.4.3.2 – Área de Influência Direta (AID) 

O Cinturão Orogênico do Atlântico e o Primeiro Planalto Paranaense são as unidades 
morfoestruturais e morfoesculturais presentes, respectivamente, na AID deste 
empreendimento. 

O Planalto de Castro é a subunidade morfoescultural que prevalece nesta área de influência, 
com área de abrangência equivalente a 95,56% da AID. Quanto ao Planalto e Serra do 
Ribeira, a mesma conta com 4,44% da AID, subdividindo-se em Planalto do Alto Jaguariaíva 
(ao norte e nordeste da AID) e Planalto do Alto Ribeira (a leste e sudeste da AID). 

Com relação à hipsometria, as faixas encontradas na AID são: 950 a 1000 m; 1000 a 1050 m; 
e 1050 a 1100 m, sendo a mais representativa a de 1000 a 1050 m, com área de abrangência 
igual a 59,35% da AID. A segunda faixa mais representativa foi a faixa de 950 a 1000 m, com 
ocorrência nos leitos e arredores do rio Taquara e afluentes, representando 37,82% da AID. 

A declividade predominante na AID é a faixa de 0 a 10% (0 a 5°45'), com 89,53% da sua área 
total. Já as categorias 10% a 20% (5°45' a 11°32'), 20% a 45% (11°32' a 26°45') e >45% 
(>26°45‟) ocorrem em alguns pontos isolados na AID, representando, respectivamente, 
9,85%, 0,59% e 0,03% da AID. 

6.1.4.3.3 – Área Diretamente Afetada (ADA) 

O Planalto de Castro trata-se da única subunidade morfoescultural existente na ADA deste 
empreendimento. Quanto à declividade, há também apenas uma única faixa de 0 a 10% (0 a 
5°45'). No que concerne às altitudes, as faixas hipsométricas constantes dessa ADA são 950 
a 1000 m, considerada a mais representativa da área total da ADA (65,07%) e, 1000 a 1050 
m, com 34,93% da ADA. 

6.1.5 – Pedologia 

6.1.5.1 – Considerações Iniciais 

A pedologia é um ramo da ciência do solo que estuda a identificação, a formação, a 
classificação e o mapeamento dos solos. 

O solo, por definição (EMBRAPA, 2006), trata-se de uma coleção de corpos naturais, 
compostos por sólidos, líquidos e gases, tridimensionais e dinâmicos, formados por materiais 
orgânicos e minerais, ocupando a maior parte das superfícies continentais e, ainda, podendo 
ser modificados por fatores abióticos (clima, relevo, etc.) e/ou bióticos (interferências 
antrópicas e/ou demais organismos). 

Para estudos de caráter ambiental, o levantamento de solos representa uma ferramenta 
imprescindível para planejar o uso adequado da terra, pois tem como objetivo classificar, 
caracterizar, ordenar e cartografar os diferentes tipos de solo, de acordo com o Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) da EMBRAPA, possibilitando estimar um 
provável comportamento dos solos ou ainda, se for o caso, orientar estudos/ações para 
tomadas de adequadas soluções pedológicas. 

Grande parte dos problemas pedológicos está atrelada à complexidade e à dificuldade de sua 
identificação, pois com isso é possível determinar as limitações dos solos, refletindo 
diretamente na sua conservação, bem como de outros aspectos ambientais. 

Este diagnóstico buscou, portanto, caracterizar a pedologia do Estado do Paraná e das áreas 
de influência do projeto, por meio de referências bibliográficas oficiais, como EMBRAPA e 
EMATER, bem como através de levantamentos de campo na área do complexo industrial da 
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Cargill, realizados em 2012, pelas empresas Lato Solos Consultoria em Ciência do Solo Ltda. 
e I. G. Transmissão e Distribuição. 

6.1.5.2 – Estado do Paraná 

Das classes de 1º nível categórico (ordens) de solos classificadas pelo SiBCS (EMBRAPA, 
2006), aproximadamente 70% delas são encontradas no Estado do Paraná. São elas: 
Latossolos, Neossolos, Argissolos, Nitossolos, Cambissolos, Chernossolos, Espodossolos, 
Gleissolos e Organossolos (EMBRAPA, 2007). 

Ainda, segundo EMBRAPA (2007), a ordem dos Latossolos é a mais expressiva do Estado, 
pois predomina em torno de 31% da sua área total, representando, em valores absolutos, 
aproximadamente 62.000 ha, concentrando-se, principalmente, na unidade morfoescultural 
Terceiro Planalto Paranaense. Os Neossolos vêm na segunda posição, com cerca de 23% da 
área do Estado (45.000 ha). Quanto à ordem dos Argissolos e Nitossolos cada um deles 
representa 15% da área total do Paraná, isto é, cerca de 30.000 ha cada. Os Cambissolos 
constituem cerca de 21.000 ha do Estado, em termos percentuais, aproximadamente 11%, 
enquanto que os Chernossolos, Gleissolos, Organossolos e Espodossolos ocupam em 
conjunto aproximadamente 2% da área total do estado.  

Os afloramentos de rocha também integram a composição dos solos do Paraná, localizando-
se, principalmente, na unidade morfoescultural Serra do Mar e de maneira mais isolada, no 
Primeiro e Segundo Planalto Paranaense (EMBRAPA/EMATER, 1999). 

6.1.5.3 – Áreas de Influência do Empreendimento 

A Tabela 6.09 demonstra, em valores absolutos, as áreas em hectares (ha) da ADA, AID e AII 
para cada tipo de solo identificado nessas áreas (Figura 6.14). 

Tabela 6.09 – Áreas (em ha) para Cada Tipo de Solo na ADA, AID e AII 

TIPO DE SOLO ÁREA ADA (ha) ÁREA AID (ha) ÁREA AII (ha) 

Afloramentos de Rocha - - 3.308,33 

Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos - - 3.806,65 

Cambissolos Háplicos Tb Distróficos - - 5.388,87  

Cambissolos Húmicos Alumínicos - - 189,12  

Gleissolos Melânicos - 409,63 11.616,31  

Latossolos Brunos Ácricos 177,38 6.593,81 75.676,74  

Latossolos Vermelhos Distróficos - - 9.471,21  

Neossolos Litólicos Distróficos - - 124,23  

Neossolos Litólicos Húmicos - - 7.232,50  

Organossolos Mésicos 69,00 3.499,13 23.691,34  

Total Geral 246,38 10.502,57 140.505,30 

Fonte: EMBRAPA/EMATER (1999). Adaptado por STCP (2015). 
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6.1.5.3.1 – Área de Influência Indireta (AII) 

A Tabela 6.10 apresenta as descrições pedológicas referentes à cada grupo de solos 
identificados na AII do complexo industrial da Cargill, com base no SiBCS 
(EMBRAPA/EMATER, 1999). 

Tabela 6.10 – Descrições Pedológicas dos Grupos de Solos Presentes na AII 

GRUPOS DE SOLOS DESCRIÇÃO 

Afloramentos de 
Rocha 

Associação Afloramentos de Rocha + Neossolo Litólico Hístico, álico. 

Argissolos Vermelho-
Amarelos Distróficos 

Associação Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico + Nitossolo 
Vermelho Distroférrico típico 

Associação Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico + Latossolo Bruno 
Distrófico típico 

Associação Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico latossólico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico câmbico, álico 

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico, álico 

Cambissolos Húmicos 
Alumínicos 

Associação Cambissolo Húmico Alumínico típico + Neossolo Litólico Húmico 
típico 

Cambissolos Háplicos 
Tb Distróficos 

Associação Cambissolo Háplico Tb Distrófico argissólico + Neossolo Litólico 
Distrófico típico 

Associação Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico + Argissolo Vermelho-
Amarelo Distrófico câmbico 

Associação Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico + Latossolo Vermelho 
Distrófico típico 

Associação Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico + Neossolo Litólico 
Distrófico típico 

Associação Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico, álico + Neossolo Litólico 
Distrófico típico 

Gleissolos Melânicos Associação Gleissolo Melânico Indiscriminado + Organossolo Indiscriminado 

Latossolos Brunos 
Ácricos 

Associação Latossolo Bruno Ácrico + Cambissolo Háplico Tb Distrófico 
latossólico 

Latossolo Bruno Ácrico típico 

Latossolos Vermelhos 
Distróficos 

Latossolo Vermelho Distrófico típico 

Latossolo Vermelho Distrófico típico, álico 

Latossolo Bruno Distrófico câmbico, álico 

Associação Latossolo Vermelho Distrófico típico + Cambissolo Háplico Tb 
Distrófico típico 

Associação Latossolo Vermelho Distrófico típico + Argissolo Vermelho-
Amarelo Distrófico típico 

Associação Latossolo Bruno Distrófico típico + Cambissolo Háplico Tb 
Distrófico típico, álico 

Associação Latossolo Vermelho Distrófico câmbico + Argissolo Vermelho-
Amarelo Distrófico típico 

Neossolos Litólicos 
Distróficos 

Neossolo Litólico Distrófico típico 

Associação Neossolo Litólico Distrófico típico + Cambissolo Háplico Tb 
Distrófico argissólico 
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GRUPOS DE SOLOS DESCRIÇÃO 

 Associação Neossolo Litólico Distrófico típico + Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico câmbico 

Neossolos Litólicos 
Húmicos 

Neossolo Litólico Húmico típico, álico 

Associação Neossolo Litólico Húmico típico + Afloramentos Rochosos 

Associação Neossolo Litólico Húmico típico + Cambissolo Húmico Tb 
Distrófico típico 

Organossolos 
Mésicos 

Organossolo Mésico Sáprico típico 

Fonte EMBRAPA/EMATER (1999). 

Na sequência, os grupos de solos diagnosticados e codificados na AII deste empreendimento, 
através da EMBRAPA/EMATER (1999), serão caracterizados utilizando o SiBCS (EMBRAPA, 
2006). 

A) Afloramentos de Rocha (AR2) 

Trata-se de terrenos representados por exposições de diferentes tipos de rochas, bem como 
de associações, principalmente, com Neossolos Litólicos e de inclusões em áreas de outros 
solos. Apresentam-se como exposições de rocha dura, branda ou semi-branda, nua ou com 
reduzidas porções de materiais detríticos grosseiros não consolidados, formando uma mistura 
de fragmentos provenientes da desagregação das rochas com materiais terrosos, não 
classificáveis como solo (EMBRAPA, 2005). 

Na AII do complexo industrial este grupo de solos ocorre na porção norte entre as divisas 
municipais de Castro e Piraí do Sul, representada por uma associação de afloramentos 
rochosos e Neossolos. 

B) Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos (PVAd3, PVAd4, PVAd11, PVAd12, PVAd30, 
PVAd32, PVAd33, PVAd34) 

Os Argissolos vermelho-amarelos são constituídos por material mineral, apresentando 
horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com 
argila de atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior 
parte do horizonte B, são solos com cores vermelho-amareladas ou amarelo-avermelhados, 
nos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA), sendo solos eutrófico (saturação por 
bases ≥ 50%) ou distrófico (saturação por bases < 50%), conforme classifica EMBRAPA 
(2006). 

No caso desta AII, a classe do 3º nível categórico (EMBRAPA, 2006) dos Argissolos 
Vermelho-amarelos é distrófico, localizando-se nas áreas central, noroeste, sudoeste e sul e 
caracterizado por associações deste tipo de Argissolo com Nitossolos e Latossolos, além de 
demais Argissolos até o 4º nível categórico de classificação.  

C) Cambissolos Húmicos Alumínicos (CHa8) 

Compostos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de 
horizonte superficial, com horizonte A húmico, com caráter alumínico, segundo EMBRAPA 
(2006), na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

Sua localização concentra-se na região norte e noroeste da AII e são compostos por 
associação este tipo de Cambissolos com Neossolos, ambos sem características restritivas no 
4º nível de classificação.  
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D) Cambissolos Háplicos Tb Distróficos (CXbd7, CXbd8, CXbd21, CXbd23, CXbd28) 

Trata-se de solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a 
qualquer tipo de horizonte superficial, solos com argila de baixa atividade e baixa saturação 
por bases (V<50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA), 
conforme classifica EMBRAPA (2006). 

Localiza-se na região norte, noroeste e central da AII e encontra-se associado com outras 
tipologias de solos, tais como Neossolo, Argissolo e Latossolo. 

E) Gleissolos Melânicos (GM3) 

Solos constituídos por material mineral com horizonte glei, iniciando-se dentro de 150 cm da 
superfície, imediatamente abaixo de horizontes A ou E, solos com horizonte H hístico com 
menos de 40 cm de espessura, ou horizonte A húmico, proeminente ou chernozêmico 
(EMBRAPA, 2006). 

São encontrados em relevos planos de várzea, com nível elevado do lençol freático. 

Na AII esses solos predominam as áreas dos leitos dos rios Piraí e Iapó (de norte a sul da AII), 
por meio de uma associação de Gleissolos e Organossolos. 

F) Latossolos Brunos Ácricos (LBw1, LBw2) 

Solos com matizes 4YR ou mais amarelos no horizonte BA ou em todo o horizonte B com 
caráter ácrico dentro de 150 cm da superfície do solo (EMBRAPA, 2006), em concomitância 
com valor úmido igual ou inferior a 4 e apresentando horizonte A húmico ou teores de carbono 
orgânico superiores a 1% até 70 cm ou mais de profundidade. Apresentam alta capacidade de 
retração com a perda de umidade, evidenciada pelo fendilhamento acentuado em cortes de 
barrancos expostos ao sol por curto espaço de tempo (uma semana ou mais), formando uma 
estrutura prismática. 

Esse tipo de solo prevalece nas regiões norte, centro e sul da AII, através de associação de 
Latossolo e Cambissolo ou apenas Latossolos brunos ácricos típicos, isto é, sem 
característica restritiva no quarto nível categórico do SiBCS, sendo o tipo de solo com maior 
representatividade na AII. 

G) Latossolos Vermelhos Distróficos (LVd4, LVd5, LVd6, LVd8, LBd9, LVd22) 

Os Latossolos vermelhos distróficos apresentam matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior 
parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). Ainda são caracterizados pela baixa 
saturação por bases (V < 50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive 
BA), conforme classificação da EMBRAPA (2006). 

Concentram-se, principalmente, na região noroeste da AII e, de forma mais isolada, nas áreas 
norte e sul. Esta classe de solo aparece de forma associada com outras tipologias de solo, 
como Cambissolo e Argissolo, bem como individualmente. 

H) Neossolos Litólicos Distróficos (RLd1, RLd10, RLd15) e Neossolos Litólicos Húmicos 
(RLh1, RLh2, RLh9) 

Solos com horizonte A ou hístico, assente diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C 
ou Cr ou sobre material com 90% (por volume), ou mais de sua massa constituída por 
fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2 mm (cascalhos, calhaus e matacões) e que 
apresentam um contato lítico ou fragmentário dentro de 50 cm da superfície do solo. Admite 
um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de 
horizonte B diagnóstico. Os Neossolos litólicos tratam-se ainda de solos rasos, onde 
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geralmente a soma dos horizontes sobre a rocha não ultrapassa 50 cm, estando associados 
normalmente a relevos mais declivosos. Os classificados como distróficos caracterizam-se por 
serem solos, segundo EMBRAPA (2006), com baixa saturação por bases (V < 50%) e de 
baixa fertilidade, e os húmicos com horizonte A húmico e com camada superficial rica em 
matéria orgânica. 

Localizam-se nas regiões sudoeste e noroeste da AII, apresentando-se como Neossolos 
litólicos distróficos e húmicos, sem característica restritiva no quarto nível de classificação para 
ambos os tipos, como também associados à cambissolos, Argissolos e afloramentos 
rochosos.  

I) Organossolos Mésicos (OY2) 

Importante ressaltar que os Organossolos Mésicos foram excluídos no SiBCS da EMBRAPA 
(2006) e incorporados nos Organossolos Háplicos (OX), tendo em vista as seguintes 
justificativas: i) Impropriedade de uso da densidade do solo como critério diagnóstico da 
classe; e ii) Grande variabilidade espacial da classe, sendo impossível individualizá-los 
mesmo em levantamentos ultradetalhados, segundo justifica EMBRAPA (2003). 

Desta forma, já que o 3º nível categórico desse tipo de solo identificado pela 
EMBRAPA/EMATER (1999) na AII foi sáprico, esses solos são constituídos por material 
orgânico (teor de Corg ≥ 80 g/kg de TFSA), apresentando horizonte hístico e material orgânico 
sáprico (de forte a completamente decomposto) na maior parte dos horizontes ou camadas, 
dentro dos 100 cm da superfície do solo (EMBRAPA, 2006). 

Encontram-se na faixa leste da AII em áreas dos leitos dos rios afluentes do lado esquerdo do 
rio Iapó, não apresentando nenhuma característica restritiva no quarto nível de classificação. 

6.1.5.3.2 – Área de Influência Direta (AID) 

A AID deste empreendimento – sub-bacia do rio Taquara, afluente do rio Iapó – é composta 
por Organossolos mésicos, Latossolos brunos ácricos e Gleissolos melânicos, baseando-se 
no SiBCS da EMBRAPA/EMATER (1999).  

Com relação à área ocupada, os Latossolos brunos ácricos são os mais representativos na 
AID, contando com 62,78% da área total. Em seguida, os Organossolos mésicos (háplicos) 
que ocupam leitos e arredores do rio Taquara e seus afluentes, contando com 33,32% da AID 
e, por último, os Gleissolos melânicos, que beiram o rio Iapó, com 3,90% da AID. 

6.1.5.3.3 – Área Diretamente Afetada (ADA) 

Ao analisar a pedologia da ADA referente ao complexo industrial da Cargill, evidencia-se, 
através da Figura 6.14 (EMBRAPA/EMATER, 1999), bem como por meio dos levantamentos 
de campo realizados na ADA deste projeto pela empresa Lato Solos1 em 2012, que é 
constituída por dois grupos de solos: Organossolos e Latossolos. 

 Organossolos 

                                                

 

 
1
 Levantamento de campo realizado para subsidiar a elaboração do “Relatório Ambiental Simplificado 

(RAS) da Subestação 138 kV da Cargill, Localizada no Município de Castro, Estado do Paraná” pela 
STCP (2012). 
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Quanto aos Organossolos, a EMBRAPA/EMATER (1999) classifica-o como 2º e 3º nível 
categórico mésico sáprico, respectivamente. Entretanto, conforme EMBRAPA (2003), o 2º 
nível categórico foi excluído e incorporado no háplico. 

Os Organossolos são solos hidromórficos, essencialmente orgânicos, pouco evoluídos e 
provenientes de depósitos de restos vegetais em grau variável de decomposição, acumulados 
em ambientes mal ou muito mal drenados (EMBRAPA, 2006). 

Considera-se como material orgânico aquele constituído por compostos orgânicos com 
proporção variavelmente maior ou menor de material mineral, desde que satisfaça os 
requisitos de: conter 12% de seu peso ou mais de carbono orgânico caso a fração mineral 
contenha 60% ou mais de argila; 8% ou mais de carbono orgânico caso a fração mineral não 
contenham argila e; proporções intermediárias de carbono orgânico para teores intermediários 
de argila. Em qualquer dos casos apresentados, o conteúdo de constituintes orgânicos impõe 
preponderância de suas propriedades sobre os constituintes minerais (LATO SOLOS, 2012 
apud STCP, 2012). 

Estes solos se desenvolveram sob condições de encharcamento permanente, com lençol 
freático à superfície, ou próximo dela, durante a maior parte do ano, a menos em caso de 
drenagem artificial. São formados basicamente de um horizonte hístico (horizonte H) sobre 
camadas orgânicas com grau variável de decomposição, satisfazendo os requisitos mínimos 
de espessura (40 cm) e teor de carbono especificados. Estas camadas orgânicas, por sua 
vez, estão assentes em substrato mineral de textura variável. No que se refere à espessura 
pode-se considerá-la tanto na forma contínua quanto cumulativa, dentro de 80 contados a 
partir da superfície. Podem existir, inclusive, casos em que estes solos encontram-se 
recobertos por deposição pouco espessa de material mineral (LATO SOLOS, 2012 apud 
STCP, 2012). 

Para a área de estudo ficou convencionado que àqueles perfis que apresentam material 
orgânico de forma contínua até 70 cm de espessura ou mais, serão chamados de típico, no 
quarto nível categórico e, àqueles que apresentam substrato mineral após os primeiros 40 cm 
superficiais de horizonte hístico e até 70 cm de profundidade total do solum serão identificados 
como térrico, no quarto nível categórico (LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012). 

Em geral, são fortemente ácidos e apresentam alta capacidade de troca de cátions, alta 
saturação com alumínio trocável e baixa saturação por gases. Na área de solos em questão 
predominam as classes em que o material orgânico é relativamente bem decomposto (muck) 
de cor preta e com substrato argiloso. Além das características comuns à classe Organossolo, 
esses solos são muito mal drenados e ocorrem em relevos planos, sendo encontrados em 
substratos com texturas variadas, desde as arenosas, médias e argilosas. Estas condições 
podem interferir em maior ou menor grau sobre a praticabilidade de emprego de máquinas 
agrícolas e sobre o comportamento desses solos ante as alternativas de uso e manejo 
adotadas (LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012). 

Ocorrem dominantemente nas partes mais baixas das várzeas, em cotas altimétricas muito 
próximas às dos rios. São solos com bom potencial para culturas anuais, desde que 
adequadamente drenados e convenientemente manejados. Para utilização destes solos 
devem-se observar alguns aspectos, entre os quais: a posição topográfica da superfície 
orgânica e da superfície do substrato em relação ao nível de base da drenagem regional, 
natureza deste substrato e a espessura e natureza da camada orgânica (LATO SOLOS, 2012 
apud STCP, 2012). 

Na ADA apenas duas unidades de mapeamentos de solos desta ordem foram identificadas 
em campo (LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012), conforme segue: 

 Organossolo Háplico Sáprico típico (OYs1), fase relevo plano (≤ 3%): Solos cujos 
horizontes apresentam altíssimos teores de matéria orgânica superficial (normalmente > 
80 g dm-3 nos primeiros 70 cm superficiais ou mais) e apresentam baixa saturação por 
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bases (V ≤ 50%). São extremamente ácidos e ocorrem em relevos aplainados/abaciados, 
sendo que o nível do lençol freático é elevado, necessitando de drenagens para inclusão 
no processo produtivo; 

 Organossolo Háplico Sáprico térrico (OYs2), fase substrato textura argilosa, relevo plano 
(≤ 3%): Solos cujos horizontes apresentam altíssimos teores de matéria orgânica 
superficial (normalmente > 80 g dm-3 até os primeiros 70 cm superficiais), apresentando 
um substrato de material mineral argiloso entre 40 e 70 cm de profundidade. Possuem 
baixas saturações por bases (V ≤ 50%), sendo extremamente ácidos e tendo seu local de 
ocorrência relevos aplainados/abaciados. O lençol freático é elevado, sendo que este tipo 
de solo necessita de drenagens artificiais para sua inclusão no processo produtivo. 

 Latossolos 

No que concerne aos Latossolos, a EMBRAPA/EMATER (1999) os classifica na ADA como 
Latossolos brunos ácricos. Em contrapartida, baseando-se no levantamento de campo feito 
(LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012), classifica o 3º nível categórico como distrófico. Essa 
distinção pode estar correlata aos níveis de detalhamentos adotados, já que o levantamento 
de campo traz informações mais refinadas da área em questão, por meio de análises 
laboratoriais de amostras de solo e registros fotográficos de paisagens e perfis de solo.  

Os Latossolos brunos compreendem solos minerais não hidromórficos, com matiz mais 
amarelo que 2,5YR na maior parte dos primeiros 10 cm do horizonte B. Por ocorrerem em 
altitudes quase sempre superiores a 1.000 m, onde prevalece um clima mais frio e úmido, 
possuem um horizonte A espesso (30 cm ou mais em condições naturais) e com elevados 
teores de matéria orgânica, entre 4 a 6% no Ap. Mesmo no horizonte BA, que comumente 
ocorre entre 30 e 80 cm de profundidade, os teores de matéria orgânica se mantém acima de 
2% (LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012). 

Por vezes, o horizonte superficial não satisfaz os requisitos de cor par A proeminente ou 
húmico, os quais são os dois tipos de horizonte A predominante, assumindo um caráter cripto-
húmico (CARVALHO, 1982; CAMARGO et al., 1987 apud LATO SOLOS, 2012). Já o 
horizonte B pode ser todo ele de coloração brunada ou, mais comumente, de cor brunada com 
predomínio do matiz 5,0YR nos primeiros 50 cm, e o restante, inclusive o horizonte C, mais 
avermelhado (LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012). 

No tocante a textura predominam os solos com textura argilosa no horizonte A e argilosa ou 
muito argilosa em profundidade, sendo a relação silte/argila, no horizonte B, normalmente 
inferior a 0,3 (LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012). 

Estes solos são formados a partir do saprolito resultante da alteração de rochas referidas ao 
Paleozóico e pertencentes ao Grupo de Castro (principalmente granitos, argilitos e andesitos) 
ou de rochas do Pré-Cambriano, representadas por granitos subalcalinos e alcalinos, 
migmatitos e sienitos. Ocorrem em relevo plano e suave ondulado, ocupando na paisagem as 
superfícies mais estáveis, situadas quase sempre na faixa dos divisores de água (LATO 
SOLOS, 2012 apud STCP, 2012). 

Morfologicamente, são comumente observadas as seguintes características: textura argilosa 
ou muito argilosa nos horizontes A e B; estrutura em blocos subangulares fraca a moderada; 
no horizonte A, consistência friável quando úmido e ligeiramente plástico a plástico e pegajoso 
quando molhado, enquanto o horizonte B apresenta consistência friável a muito friável quando 
úmido e plástico e pegajoso quando molhado (LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012). 

No que se refere à cor é importante salientar que esta classe de solos tem como característica 
marcante a ocorrência de uma banda de coloração amarela, centrada no matiz 5,0YR, com 
incremento de tonalidade avermelhada em profundidade. Essa banda amareladas, com 
espessura superior a 50 cm, ocorre logo abaixo do horizonte superficial de coloração escura 
devido aos altos teores de matéria orgânica (LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012). 
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A goethita seguida da hematita se constitui nos óxidos de ferro dominantes (PALMIERI, 1986; 
KER, 1988 apud LATO SOLOS, 2012). A concentração de hematita é mínima nos horizontes 
superficiais, o que implica na ocorrência de uma zona bruno-amarelada subjacente à camada 
de maior acúmulo de matéria orgânica, enquanto nos horizontes inferiores e mesmo no C, os 
teores de hematita, ainda que baixos, são suficientes para imprimir uma tonalidade 
avermelhada (POTTER & KAMPF, 1981 apud STCP, 2012). 

Com base no levantamento de campo (LATO SOLOS, 2012 apud STCP, 2012), os Latossolos 
brunos distróficos foram separados, segundo as fases de relevo, caráter epieutrófico e caráter 
rúbrico, conforme segue: 

 Latossolo Bruno Distrófico típico (LBd1), textura argilosa, fase relevo plano (≤ 3%): 
Definidos em função da seguinte combinação de características: baixa saturação por 
bases no horizonte Bw (caráter distrófico, V < 50%) e alta saturação por bases no 
horizonte superficial (15 a 20 cm de espessura com caráter epieutrófico, V > 50%), 
horizonte A do tipo húmico, ou seja, com altos teores de carbono orgânico (normalmente 
os teores de Corg são superiores a 20 g dm-3), o que denota por conseguinte, alta CTC 
na camada superficial. A textura argilosa ao longo do perfil (percentual de argila entre 35 
e 60%) e o relevo em que se situam é do tipo plano, ou seja, a paisagem de ocorrência se 
dá em declives ≤ 3%; 

 Latossolo Bruno Distrófico típico (LBd2), textura argilosa, fase relevo suave ondulado (4 a 
8%): Definidos em função da seguinte combinação de características: baixa saturação por 
bases no horizonte Bw (caráter distrófico, V < 50%) e alta saturação por bases no 
horizonte superficial (15 a 20 cm de espessura com caráter epieutrófico, V > 50%), 
horizonte A do tipo húmico, ou seja, com altos teores de carbono orgânico (normalmente 
os teores de Corg são superiores a 20 g dm-3), o que denota por conseguinte, alta CTC na 
camada superficial. 

Portanto, por definição da EMBRAPA (2006), os Latossolos brunos distróficos possuem 
saturação por bases baixa (V < 50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B 
(inclusive BA) e Latossolos brunos ácricos apresentam caráter ácrico dentro de 150 cm da 
superfície do solo. 

Através da Figura 6.14, constata-se que os Latossolos ocupam 72% da ADA, contra 28% dos 
Organossolos. 

Na Foto 6.01 a seguir constam as fotografias dos perfis e das paisagens dos solos que 
caracterizam a ADA deste empreendimento. 
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Foto 6.01 – Solos na ADA do Complexo Industrial da Cargill 

  

  

  
Legenda: (A) Perfil de Latossolo Bruno Distrófico Típico na ADA do empreendimento; (B) Paisagem de ocorrência de Latossolo 
Bruno na ADA do empreendimento; (C) Paisagem de ocorrência de Latossolo Bruno (1° Plano) e Organossolo Típico (2° Plano) 
na ADA do empreendimento; (D) Paisagem de ocorrência de Organossolo (Mal Drenado) e Latossolo Bruno (Bem Drenado) na 
ADA do empreendimento; (E) e (F) Perfil de Organossolo Háplico Sáprico Térrico na ADA do empreendimento. 

Fonte: LATO SOLOS (2012) apud STCP (2012). 
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6.1.5.3.4 – Susceptibilidade à Erosão 

O levantamento de solos que podem estar suscetíveis à erosão nas áreas de influência deste 
projeto, foi feito pela empresa I. G. Transmissão e Distribuição em 2012, para embasamento 
técnico de outro projeto da Cargill relativo à Linha de Transmissão de 138 kV, sendo 
abordado, portanto, no “Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da Linha de Transmissão de 
138 kV da Cargill, localizada no município de Castro, Estado do Paraná” da STCP (2013). 

A Figura 6.15 apresenta a localização dos pontos amostrais de solo realizados pela I. G. 
Transmissão e Distribuição em 2012 (STCP, 2013), com objetivo de identificar a 
susceptibilidade à erosão e, na sequência, mostra-se a correlação dessas amostragens para 
cada tipo de solo encontrado na ADA, AID e AII do complexo industrial da Cargill. Salienta-se 
apenas que, devido às escalas de mapeamento, as classificações de solos apontados por 
esse levantamento de campo foi mais refinada, contrastando com algumas classificações 
apresentadas na Figura 6.14 (solos na ADA, AID e AII), já que essa foi baseada numa escala 
de menor precisão. 

 Latossolos Bruno Ácricos (Pontos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 19 da Figura 6.15): Solos 
geralmente profundos (+ 50 cm), relacionadas a locais de baixo gradiente de declividade 
que permite uma acumulação de matéria, boa drenagem que condiciona uma intensa 
intemperização. Apresentam coloração (2.5YR 6/4) amarronzada (devido à matéria 
orgânica na forma de húmus), textura argilosa, boa drenagem, ligeira pegajosidade e uma 
friabilidade média; 

 Cambissolo Húmico (Ponto 02 da Figura 6.15): Solos rasos com um horizonte B 
incipiente (pouco desenvolvido), não podendo alcançar critérios em que enquadram 
horizontes de outras classes de solos. Estão relacionados a locais de afloramento de 
rocha ou rochas mais resistentes que o seu entorno, apresentando altos gradiente de 
declividade, que favorece a erosão do material local, não permitindo a formação de solo 
mais espesso. Foi possível identificar no perfil 5 cm de horizonte A, 35 cm de horizonte B 
incipiente, ambos apresentando uma coloração (2.5 YR 5/4) amarronzada (devido a 
matéria orgânica na forma de húmus), textura argilosa, estrutura primária em bloco 
subangular e micro-agregada como secundária moderadamente desenvolvida, 
ligeiramente pegajoso, ligeiramente plástico duro quando seco e friável quando úmido e 
60 cm de alteração de rocha, apresentando coloração (2 YR 3/5); 

 Gleissolo Melânico (Ponto 06 da Figura 6.15): Solos localizados geralmente em locais 
planos, baixadas ou várzeas. No último caso esse está sujeito à influência do regime de 
inundação periódica do rio, que resulta na hidromorfia temporária nestes locais e a 
geração do horizonte A húmico (horizonte de matéria orgânica com 30 cm de espessura), 
devido decomposição incompleta da matéria orgânica pelas bactérias do solo, (2.5 YR 
4/2), com estrutura fraca, ligeiramente pegajoso, plástico, duro quando seco e friável 
quando úmido; 

 Neossolo Flúvico (Ponto 12 da Figura 6.15): Solos pouco evoluídos e sem qualquer tipo 
de horizonte B diagnóstico, solos com horizonte A, assente diretamente sobre a rocha ou 
sobre um horizonte C, sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro 
maior que 2 mm (cascalhos). Ocorrem nas planícies à margem de rios e córregos, solos 
de natureza aluvionar, sem relação pedogenética entre si; 

 Organossolo Háplico (Ponto 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 da Figura 6.15): Solos 
localizados geralmente em locais planos e em várzeas (planície de inundação do rio Iapó 
e seus afluentes), que está sujeito à influência do regime de inundação periódica do rio 
em que retém água durante um período devido ao lento escoamento. Apresenta horizonte 
A de 60 cm de espessura de matérias orgânica com camadas de areia ou argila 
subjacente dependo do local. Apresenta presença de água estagnada durante um 
período ou o ano inteiro. O horizonte A deste solo apresenta cor (2.5YR 2.5/1), sem 
estrutura, textura argilosa, porosidade cavitária, fissural, pegajoso e plástico; 
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 Aterro – Cascalho (Ponto 4 da Figura 6.15): Depósitos de materiais (terra, entulho, solos, 
cascalhos, etc.) em terrenos que apresentam depressões, crateras ou simplesmente 
áreas com nível abaixo do indicado no projeto de construção da rodovia PR – 340, a fim 
de torná-lo mais alto ou plano para a realização da obra. 

 

Figura 6.15 – Pontos Amostrais de Solos para Identificação de Susceptibilidade à 
Erosão na AII, AID e ADA do Complexo Industrial da Cargill 

 
Fonte: STCP Engenharia. 
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Portanto, com base nesse levantamento de campo, constatou-se que a susceptibilidade às 
erosões nas áreas de influência do complexo industrial da Cargill, pode ser enquadrada de 
média a baixa. Para isso, foram considerados os seguintes fatores preponderantes: os tipos 
de solo, a declividade e o uso dos solos verificados nas áreas de influência (I. G. Transmissão 
e Distribuição, 2012 apud STCP, 2013). 

As áreas consideradas de alta susceptibilidade à erosão estão relacionadas às áreas que 
apresentam grandes declividades e solos pouco desenvolvidos, tais como Neossolo, 
Cambissolo, Gleissolo e Organossolo, pois solos pouco espessos, desenvolvidos in situ, não 
possuem um desenvolvimento completo de estrutura de agregados e não mantém uma 
estabilidade quando saturado com água em comparação a solos profundos (+1 m) e 
desenvolvidos (I. G. Transmissão e Distribuição, 2012 apud STCP, 2013). 

As áreas de média susceptibilidade à erosão estão relacionadas ao Latossolo Bruno, devido à 
alta declividade na área em que estes solos estão presentes, porém a textura argilosa não 
possui uma fragilidade alta para o desenvolvimento de processos erosivos de grande porte 
(voçoroca, ravinas), com presença de relevos suavemente ondulados predominantemente 
convexo, com uso atrelado a pastagens (I. G. Transmissão e Distribuição, 2012 apud STCP, 
2013). 

Os solos Neossolo Flúvico, Gleissolo e Organossolo, apesar de sua natureza e material 
arenoso ou orgânico que os compõem, serem naturalmente frágeis frente aos processos 
erosivos à baixa declividade (0-3%), bem como os fluxos lentos da água superficial nas áreas 
(várzeas) onde estes ocorrem, somando-se ainda os fatores (declividade e fluxo lento da água 
superficial), com a predominância de pastagens nessas áreas, esses solos apresentam um 
caráter baixo em relação aos processos erosivos (I. G. Transmissão e Distribuição, 2012 apud 
STCP, 2013). 

A Foto 6.02 apresenta pontos amostrais de solos nas áreas de influência do empreendimento, 

por meio do levantamento de campo da I. G. Transmissão e Distribuição em 2012.  
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Foto 6.02 – Perfis dos Solos na ADA, AID e AII do Complexo Industrial da Cargill para 
Identificação de Susceptibilidade à Erosão 

   

 
Legenda: (A) Perfil do solo Organossolo Háplico (Coordenadas 22K 601655,43 L 7260446,91 S), argiloso; forte; dura; friável; 
plástica e pegajoso; (B) Perfil do solo Latossolo Bruno ácrico (Coordenadas 22K 613442,64 L 7261042,23 S), 2.5 YR 6/3; 
argilosa; moderada; ligeiramente dura; friável; ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; (C) Perfil do solo próximo à 
rodovia, com características de aterro – cascalho (Coordenadas 22K 597591,42 L 7258594,23 S); (D) Perfil do solo Cambissolo 
Húmico (Coordenadas 22K 597779,27 L 7257324,82 S), solos rasos, relacionados a locais de afloramentos de rochas, 
apresentando altos gradientes de declividade que favorece a erosão do material local e não permitindo a formação do solo 
mais espesso. 

Fonte: I. G. Transmissão e Distribuição (2012) apud STCP (2013). 

6.1.6 – Recursos Hídricos 

O item ora apresentado consiste no diagnóstico dos recursos hídricos da área de influência do 
empreendimento industrial proposto pela Cargill, localizado em Castro-PR. São aqui 
detalhados os aspectos hidrológicos das águas superficiais e subterrâneas da região onde o 
empreendimento estará inserido, qual seja, a sub-bacia do Rio Iapó. 

As fontes de informações do presente diagnóstico foram os Planos Governamentais de 
Recursos Hídricos, que constituem-se de instrumentos para a implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos do País, instituída pela Lei Federal n° 9.433/97, a partir da 
esfera nacional, estadual e no âmbito da Bacia Hidrográfica, a saber: 

i. Plano Nacional de Recursos Hídricos; 
ii. Plano Estadual de Recursos Hídricos; 
iii. Plano de Bacias Hidrográficas. 

B A C 

D 
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6.1.6.1 – Águas Superficiais 

6.1.6.1.1 – Região Hidrográfica do Paraná 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) realiza o planejamento e a gestão dos 
recursos hídricos no Brasil, a partir da Divisão Hidrográfica Nacional (DHN), composta por 12 
Regiões Hidrográficas (Tabela 6.11), que representam, cada uma, um conjunto de bacias 
hidrográficas com similaridades ambientais, sociais e econômicas. Essa divisão foi 
estabelecida pela Resolução nº 32/2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (Figura 
6.16) 

A área de abrangência do empreendimento proposto pela Cargill Agrícola se insere na Região 
Hidrográfica do Paraná. Segundo o Documento Básico de Referência do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos (DBR-PNRH, 2005) apud MMA (2006), essa região ocupa uma área de 
879.860 km², o equivalente a 10,3% do território nacional, e é considerada a terceira região 
hidrográfica mais extensa do país, atrás da Amazônica e Tocantins-Araguaia. 

Tabela 6.11 – Regiões Hidrográficas Brasileiras e suas Áreas (km²) 

REGIÃO HIDROGRÁFICA ÁREA (KM²) % DO BRASIL 

Amazônica 3.843.402 45,0 

Tocantins-Araguaia 967.060 11,3 

Paraná 879.860 10,3 

São Francisco 638.323 7,5 

Atlântico Leste 374.677 4,4 

Paraguai 363.447 4,3 

Parnaíba 334.113 3,9 

Atlântico NE Oriental 287.348 3,4 

Atlântico NE Ocidental 254.100 3,0 

Atlântico Sudeste 229.972 2,7 

Atlântico Sul 185.856 2,2 

Uruguai 174.612 2,0 

Brasil 8.532.770 100 

Fonte: PNRH-DBR (2005) apud MMA (2006). 

A Região Hidrográfica do Paraná abrange um total sete estados brasileiros – São Paulo 
(24%), Paraná (20,9%), Mato Grosso do Sul (19,3%), Minas Gerais (18%), Goiás (16,1%), 
Santa Catarina (1,2%) e Distrito Federal (0,4%). 
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Figura 6.16 – Divisão Hidrográfica Nacional 

 
Fonte: ANA (2014). Adaptado por STCP (2016). 

Trata-se da região que apresenta o maior desenvolvimento econômico do País, com 
aproximadamente 45% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Não obstante, a Região 
Hidrográfica do Paraná apresenta um variado parque industrial e agropecuário, onde grandes 
centros urbanos, como São Paulo e Curitiba, representam uma determinada pressão sobre a 
qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. 

Os principais rios são o Paraná, Paranapanema, Iguaçu, Tietê, Paranaíba e o Grande. O rio 
Paraná, principal rio desta Região Hidrográfica, possui 2.570 quilômetros de extensão até a 
sua foz no rio da Prata, contudo, se somados aos 1.170 km do Paranaíba, totalizam 3.740 km, 
sendo o terceiro rio mais extenso das Américas. 

O rio Paraná nasce na confluência dos rios Grande e Paranaíba, divisa entre os estados de 
São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Possui grandes rios afluentes na margem 
esquerda – rios Tietê, Paranapanema e Iguaçu – e os rios Suruí, Verde e Pardo na margem 
direita. 

A Região Hidrográfica do Paraná apresenta a terceira maior vazão média do país com 11.453 
m³/s, o que representa 6,4% de todas as regiões, menor apenas que as regiões Amazônica e 
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Tocantins-Araguaia. Contudo, a vazão Q95
2, de 4.647 m3/s (5,4% do total do país), é a 

segunda maior, perdendo apenas para a Região Hidrográfica Amazônica (Tabela 6.12). A 
vazão específica média, representada por q (l.s.km²)3, é de 13,1 l/s.km², 38,09% inferior à 
média nacional (21,0 l/s.km2). (ANA; PNRH, 2005).  

Tabela 6.12 – Dados de Vazão da Região Hidrográfica do Paraná 

LOCAL ÁREA (KM²) QM (m³/s) Q95 (m³/s) q (l/s.km²) 

RH-PR 879.873 11.453 4.647 13,1 

Brasil 8.532.772 179.433 85.495 21,0 

Fonte: ANA (2005a) e PNRH-DBR (2005). Adaptado por STCP (2016). 

Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), em função do desenvolvimento 
da economia, a Região Hidrográfica do Paraná possui a maior demanda por recursos hídricos 
do País, equivalente a 736 m³/s, que corresponde a 31% da demanda nacional. Entre a 
demanda total supracitada, 42% são consumidos pela irrigação, atividade que mais demanda 
recursos hídricos, seguida pelo abastecimento industrial (27%). 

6.1.6.1.2 – Unidades Hidrográficas „‟Divisão Sub 1‟‟ 

A Região Hidrográfica do Paraná é dividida em seis Unidades Hidrográficas, intituladas de 
„‟sub 1‟‟, a saber: Paraná, Paranaíba, Grande, Paranapanema, Tietê e Iguaçu. As seis 
Unidades Hidrográficas „‟sub 1‟‟, por sua vez, são subdivididas em 53 unidades menores 
denominadas de „‟sub 2‟‟. 

O complexo industrial proposto estará inserido na Unidade Hidrográfica do Paranapanema 
„‟sub 1‟‟, que possui 101.544 km² de área, representando 11,6% da Região Hidrográfica do 
Paraná (Tabela 6.13). 

Tabela 6.13 – Unidades Hidrográficas „‟Sub 1‟‟ da Região Hidrográfica do Paraná e 
suas Áreas (km²) 

UNIDADE HIDROGRÁFICA (sub 1) ÁREA (KM²) % DA RH-PARANÁ 

Paraná 272.410 31,0 

Paranaíba 222.767 25,4 

Grande 143.173 16,3 

Paranapanema 101.544 11,6 

Tietê 71.940 8,2 

Iguaçu 65.558 7,5 

RH-Paraná 877.393 100 

Fonte: PNRH-DBR (2005) apud MMA (2006). Adaptado por STCP (2015). 

6.1.6.1.3 – Unidade Hidrográfica do Paranapanema „‟sub 1‟‟ 

A Unidade Hidrográfica do Paranapanema „‟sub 1‟‟, que possui área total de 101.544 km², está 
dividida em nove Unidades Hidrográficas „‟sub 2‟‟, são elas: Cinzas, Itararé, Pirapó, 

                                                

 

 
2
 Q95 (m³/s): vazão com permanência de 95% do tempo, utilizada como indicador da vazão mínima do rio. 

3
 q (l/s.km²): vazão por unidade de área. É a relação entre a vazão em uma seção e a área da bacia na mesma seção, 

geralmente expressa em l/s.km² (IGAM, 2008 apud ANA, 2014). 
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Paranapanema 01, 02, 03, 04, 05 e a do Rio Tibagi, esta última, abrange a área do complexo 
industrial proposto pela Cargill (Figura 6.17 e Tabela 6.14). 

Tabela 6.14 – Unidades Hidrográficas „‟sub 2‟‟ da Unidade Hidrográfica do Rio 
Paranapanema „‟sub 1‟‟e suas Áreas (km²) 

UNIDADE HIDROGRÁFICA ÁREA (KM²) % DA UH PARANAPANEMA 

Tibagi 24.470 24,1 

Paranapanema 01 19.265 19,0 

Paranapanema 02 13.446 13,2 

Cinzas  9.817 9,7 

Itararé 8.587 8,5 

Paranapanema 05 7.802 7,7 

Paranapanema 04 7.693 7,6 

Paranapanema 03 5.335 5,3 

Pirapó 5.129 5,1 

Paranapanema 101.544 100 

Fonte: PNRH-DBR (2005). Adaptado por STCP (2016). 

Figura 6.17 – Unidades Hidrográficas „‟Sub 2‟‟ no Contexto da Unidade Hidrográfica do 
Paranapanema (Sub 1) 

 
Fonte: Águas Paraná (2010). Adaptado por STCP (2016). 

 

Área do Empreendimento 
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O rio Paranapanema, que possui extensão total de aproximadamente 929 quilômetros é o 
divisor natural dos territórios dos Estados de São Paulo e Paraná. O rio, que se desenvolve de 
leste a oeste, deságua no rio Paraná a uma altitude de 239 metros. As nascentes estão 
localizadas na serra Agudos Grandes, em Ribeirão Grande, próximo da divisa com o 
município de Eldorado, ao Sudeste do estado de São Paulo. 

O principal afluente da margem esquerda do rio Paranapanema é o rio Tibagi, que será 
estudado adiante. A Tabela 6.15 apresenta os dados de vazão da Unidade Hidrográfica do 
Paranapanema, em relação à Região Hidrográfica do Paraná. 

Tabela 6.15 – Dados de Vazão da Unidade Hidrográfica Paranapanema 

UN.HID. ÁREA (KM²) QM (m³/s) Q95 (m³/s) q (l/s.km²) 

Paranapanema 101.554 1.333,4 477,8 13,1 

RH-PR 877.393 11.453,0 4.647,3 13,1 

Fonte: ANA (2005a) e PNRH-DBR (2005) apud MMA (2006). Adaptado por STCP (2016). 

A vazão média (QM) da Unidade Hidrográfica do Paranapanema, considerando a área de 
drenagem, sem incrementos de montante, é de 1.333,4 m3/s. A vazão de estiagem (Q95) é de 
477,8 m³/s. Já a vazão média específica da Unidade Hidrográfica do Paranapanema converge 
com a média da Região Hidrográfica do Paraná, ambas com 13,1 l/s.km². A Tabela 6.16 
apresentam as demandas, por tipo de uso consuntivo4, na Unidade Hidrográfica do 
Paranapanema. 

Tabela 6.16 – Demanda de Água na Unidade Hidrográfica do Paranapanema, em m³/s e 
em %, por tipo de Uso Consuntivo 

LOCAL UNIDADE URBANA RURAL ANIMAL INDUSTRIAL IRRIGAÇÃO TOTAL 

Paranapanema 
m³/s 8,30 0,92 3,95 8,90 8,54 30,62 

(%) 27,11 3,02 12,90 29,08 27,89 100 

RH-Paraná 
m³/s 158,62 7,86 33,78 158,70 109,86 468,83 

(%) 33,83 1,68 7,21 33,85 23,43 100 

Fonte: PNRH-BASE (2005). MMA (2006). Adaptado por STCP (2015). 

Destaque para o uso consuntivo da água pelo setor industrial na Região Hidrográfica do 
Paraná, de 158,70 m³/s (33,85%), semelhantemente ao uso urbano, de 158,62 m³/s (33,83%). 
Dadas as proporções, esses dados referentes à demanda de água da Região Hidrográfica 
convergem com os valores particulares da Unidade „‟sub 1‟‟ do Paranapanema, onde 
predomina-se o uso industrial, a irrigação e o urbano, respectivamente, de 29,1%, 27,9% e 
27,1%. 

6.1.6.1.4 – Unidade Hidrográfica do Tibagi „‟sub 2‟‟ 

Segundo o estudo técnico intitulado „‟Bacias Hidrográficas do Paraná – Série Histórica‟‟, 
elaborado em 2010 pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) do Estado do Paraná, 

                                                

 

 
4
 Uso Consuntivo: uso que envolve consumo de água (ANA, 2014). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nascente_(hidrografia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eldorado_(S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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a Bacia Hidrográfica do Tibagi possui uma área total de 24.937 km², abrangendo total ou 
parcialmente 53 municípios paranaenses, e ocupando cerca de 13% da área do estado. 

Os principais afluentes do rio Tibagi na margem esquerda são os rios Taquara, Ribeirão dos 
Apertados e Ribeirão Três Bocas. Já na sua margem direita, o rio Tibagi tem como os maiores 
contribuintes os rios Pitangui, São Jerônimo, Congonhas e Iapó, este último, localizado na 
área de influência do empreendimento proposto pela Cargill, segundo destacado adiante. 

O rio Tibagi possui extensão de 550 quilômetros com 91 saltos e cachoeiras. Sua nascente 
está localizada entre Ponta Grossa e Palmeira, a 1.100 metros de altitude, desaguando no Rio 
Paranapanema, a 298 metros de altitude. 

A Bacia (ou Unidade) Hidrográfica do Rio Tibagi pode ser subdividida em Alto e Baixo Tibagi, 
que possuem, respectivamente, áreas de 16.136 km² e 26.596 km², segundo a Resolução 
CERH/PR nº 49/2006, que define: 

 Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi - compreende a Bacia Hidrográfica do Alto Tibagi 
das nascentes do Rio Tibagi até imediatamente a jusante da foz do Ribeirão das 
Antas, no município de Curiúva; e, 

 Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi - compreende a Bacia Hidrográfica do Baixo 
Tibagi, a jusante da foz do Ribeirão das Antas no município de Curiúva. 

A disponibilidade hídrica superficial estimada para a Bacia do Tibagi é de 111 mil l/s, o que 
representa 10% do total do estado do Paraná (SEMA, 2010). A Tabela 6.17 apresenta os 
dados de vazão da Bacia do rio Tibagi. 

Tabela 6.17 – Dados de Vazão da Bacia Hidrográfica do Tibagi 

UN.HID. ÁREA (KM²) QM (m³/s) Q95 (m³/s) q (l/s.km²) 

Tibagi 24.937 377,5 101,8 15,43 

Paranapanema 101.554 1.333,4 477,8 13,1 

Fonte: ANA (2005a) e PNRH-DBR (2005). Adaptado por STCP (2015). 

Nota-se que a vazão média da Bacia Hidrográfica do Tibagi, considerando a área de 
drenagem, sem incrementos de montante, é de 377,5 m3/s. A vazão de estiagem (Q95) é de 
101,8 m³/s. Destaque para as vazões médias específicas da Unidade Hidrográfica do Tibagi 
„‟sub 2‟‟, de 15,43 l/s.km², superior à média da Unidade Hidrográfica „‟sub 1‟‟, de 13,1 l/s.km². 

Já a demanda hídrica da Bacia do Tibagi, de aproximadamente 9,4 mil l/s (Tabela 6.18), 
representando aproximadamente 8% do total disponível na bacia, tem como maior consumidor 
o setor industrial, com 53,19%, seguido pelo abastecimento urbano (30,85%). 

Tabela 6.18 – Vazões de Demanda, em m³/s e em %, por Tipo de Uso Consuntivo, na 
Unidade Hidrográfica do Tibagi 

LOCAL UNIDADE URBANA RURAL ANIMAL INDUSTRIAL IRRIGAÇÃO TOTAL 

Tibagi 
m³/s 2,9 0,2 0,7 5,0 0,6 9,4 

(%) 30,85 2,13 7,45 53,19 6,38 100 

Paranapanema 
m³/s 8,30 0,92 3,95 8,90 8,54 30,62 

(%) 27,11 3,02 12,90 29,08 27,89 100 

Fonte: PNRH-BASE (2005) apud MMA (2006). Adaptado por STCP (2016). 
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 Áreas Estratégicas de Gestão e Seções de Controle 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Paraná (PERH), com o objetivo de 
facilitar a gestão e o monitoramento dos recursos hídricos, dividiu a Bacia Hidrográfica (ou 
Unidade Hidrográfica „‟sub 2‟‟) do Rio Tibagi em 6 Áreas Estratégicas de Gestão (AEG), sendo 
3 no Alto Tibagi e 3 no Baixo Tibagi, são elas: Engenheiro Rosaldo Leitão, Fazenda 
Manzanilha, Barra Ribeirão das Antas, Cebolão, Chácara Ana Cláudia e Ponte Preta. 

Partindo das seis „‟Áreas Estratégicas de Gestão‟‟ estabelecida para a Bacia do Tibagi, o 
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi (PBHT), subdividiu essas seis AEGs em 25 Seções 
de Controle, também com o objetivo de promover a gestão e monitoramento dos recursos 
hídricos, ora, da Bacia do Tibagi. 

A Tabela 6.19 apresenta as seis Áreas Estratégicas de Gestão estabelecidas pelo PERH e as 
25 Seções de Controle criadas pelo PBHT, assim como suas características geográficas 
inerentes a cada uma delas. É importante destacar que a titulação de cada Área Estratégica 
de Gestão se deve, em regra, ao nome da estação de monitoramento hidrológico instalada. 

Tabela 6.19 – Áreas Estratégicas e Seções de Controle da Bacia do Rio Tibagi 

ÁREA ESTRATÉGICA SEÇÃO DE CONTROLE 
CÓDIGO (KM²) RIO MUNICÍPIO 

PERH PBHT 

Eng. Rosaldo Leitão 

Ponta Grossa Montante AEG 1 1.121,32 Tibagi Palmeira 

Uvaia AEG 2 1.435,39 Tibagi Ponta Grossa 

Lajeado AEG 3 2.020,67 Imbituva Imbituva 

Eng. Rosaldo Leitão AEG 4 1.130,43 Tibagi Ponta Grossa 

Fazenda Manzanilla 

Chácara Cachoeira AEG 8 1.585,25 Iapó Castro 

Tijuco Preto AEG 9 197,16 Piraí do Sul Piraí do Sul 

Fazenda Manzanilha AEG 10 648,76 Iapó Tibagi 

Fortaleza AEG 11 798,42 - (*) - 

Barra Ribeirão das 
Antas 

Barra do Pitangui AEG 5 1.017,68 Pitangui Carambeí 

Tibagi AEG 6 1.347,03 Tibagi Tibagi 

Bom Jardim AEG 7 836,92 Capivari Tibagi 

Telêmaco Borba AEG 12 1.850,23 Tibagi Telêmaco Borba 

Barra do Mandaçaia AEG 13 242,60 Tibagi Telêmaco Borba 

Barra Ribeirão das Antas AEG 14 2.055,83 Tibagi Curiúva 

Cebolão 

Rio Apucarana AEG 15 571,83 Apucanara Mauá da Serra 

Porto Londrina AEG 16 2.057,36 Tibagi Londrina 

Sítio Pau Dalho AEG 17 601,95 São Jerônimo Assaí 

Sítio Igrejinha AEG 18 895,40 Taquara Londrina 

Cebolão AEG 19 441,76 Tibagi Londrina 

Chácara Ana Cláudia 

Apertados AEG 20 332,66 Apertados Londrina 

Barra Ribeirão Três Bocas AEG 21 - Ribeirão Três Bocas Londrina 

Chácara Ana Cláudia AEG 22 - Tibagi Ibiporã 

Ponte Preta 

ETA SAMAE – Ibiporã AEG 23 99,62 Jacutinga Ibiporã 

Ponte Preta AEG 24 - Congonhas Cornélio Procópio 

Foz do Rio Tibagi AEG 25 1.491,82 - - 

Legenda: (PERS) Plano Estadual de Recursos Hídricos. (PBHT) Plano da Bacia Hidrográfica do Tibagi. (*) instalar. (-) informação 
não disponível. 

Fonte: PBHT (2009). 
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Figura 6.18 – Seções de Controle da Bacia do Rio Tibagi 

 
Fonte: Plano da Bacia Hidrográfica do Tibagi (2013). Adaptado por STCP (2016). 

Importante destacar que a Área Estratégica de Gestão onde o empreendimento da Cargill está 
sendo proposto, segundo o PERH, é a Fazenda Manzanilla. Por sua vez, no âmbito da Bacia 
Hidrográfica, o complexo industrial estará inserido na Seção de Controle AEG 08, intitulada de 
Chácara Cachoeira, que possui área de 1.585,25 km2, por onde corre o rio Iapó. 

6.1.6.1.5 – Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Iapó 

A Sub-Bacia do Rio Iapó está inserida na porção sudeste da Bacia Hidrográfica do Tibagi, 
com área de drenagem de aproximadamente 3.030 km². 

Os principais rios desta Sub-Bacia são: Iapó, que tem como afluentes na sua margem direita 
os rios Piraí Mirim e Piraí, e à sua margem esquerda os rios Maracanã, Taquara, Portão 
Vermelho e Santa Quitéria, além do ribeirão do Anselmo. Além destes, foram identificados os 
ribeirões Tucum e São Lourenço, como importantes corpos de água, que deságuam no rio 
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Santa Quitéria. O rio Taquara, afluente do rio Iapó, como supracitado, é o rio mais próximo da 
área proposta para a instalação do empreendimento. 

O rio Iapó é um dos principais afluentes da margem direita do rio Tibagi. Tem sua nascente no 
município de Piraí do Sul, corta o perímetro urbano de Castro até encontrar as águas do rio 
Tibagi. Possui um comprimento de cerca de 184 quilômetros, se estendendo pelos terrenos 
ondulados dos planaltos de Castro e Jaguariaíva, em altitudes que variam de 920 a 1.320 
metros. 

A Tabela 6.20 apresenta os principais corpos de água inseridos na Sub Bacia do Rio Iapó do 
empreendimento, os municípios drenados e o comprimento do respectivo corpo de água. 

Tabela 6.20 – Principais Corpos de Água Presentes na Sub Bacia do Rio Iapó 

CURSO DE ÁGUA 
REGIME DE 

ESCOAMENTO 
MUNICÍPIOS 

INTERCEPTADOS 
COMPRIMENTO 

TOTAL (M) 

COMPRIMENTO 
DENTRO DA ÁREA 
DE INFLUÊNCIA (m) 

Rio Maracanã Permanente Castro 18.841,9 18.841,9 

Rio Piraí Permanente Piraí do Sul, Castro 70.495,3 38.866,9 

Ribeirão do Anselmo Permanente Castro 24.813,5 24.813,5 

Ribeirão Tucum Permanente Castro 15.746,9 15.746,9 

Ribeirão São 
Lourenço 

Permanente Castro 14.538,7 14.538,7 

Rio Taquara Permanente Castro 28.262,4 28.262,4 

Rio Portão Vermelho Permanente Castro 28.716,8 28.716,8 

Rio Piraí mirim Permanente Piraí do Sul, Castro 49.978,5 25.650,8 

Rio Santa Quitéria Permanente Castro 35.925,1 35.925,1 

Rio Iapó Permanente 
Piraí do Sul, Castro e 

Tibagi 
184.306,0 101.140,0 

Fonte: ANA (2015). 

 Seção de Controle n°08 - Chácara Cachoeira 

A Seção de Controle, titulada de Chácara Cachoeira – possui uma área de drenagem de 
1.585,25 km², e abrange três municípios paranaenses: Castro, Piraí do Sul e Carambeí. Nesta 
Seção, há instalada a Estação Fluviométrica, também titulada de Chácara Cachoeira, 
detalhada adiante (Figura 6.19). 
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Figura 6.19 – Hidrografia da Sub Bacia do Rio Iapó 

 
Fonte: STCP (2016). 

 Balanço Hídrico Superficial na Seção de Controle n°8 

O objetivo deste item é apresentar o balanço hídrico da Seção de Controle n° 8 – titulada de 
Chácara Cachoeira – a qual está inserida na Sub-Bacia do Iapó, por meio de dados inerentes 
a disponibilidade e a demanda hídrica superficial.  

Para atingir ao objetivo, foram pesquisadas as estações de monitoramento da Agência 
Nacional de Águas (ANA), que executam medições fluviométricas nas localidades próximas à 
área de estudo. Entre as estações pesquisadas, foram identificadas, no interior da Bacia do 
Tibagi, 41 estações fluviométricas em operação e 32 extintas. Das 41 estações em operação, 
foram utilizados os dados fluviométricos da estação denominada „‟Sub-Bacia do Rio Iapó – 
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Chácara Cachoeira‟‟, localizada em Castro-PR, sob o código ANA 64477600, coordenadas 
UTM 592072 (E) 7262387 (N), que monitora a fluviometria do rio Iapó. 

Como supracitado, a Estação Fluviométrica Chácara Cachoeira está inserida na Seção de 
Controle 08, segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi. 

Segundo o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, a disponibilidade hídrica das Seções de 
Controle foram avaliadas por meio da vazão média de longo termo (QMLT) e da vazão com 
frequência igual a 95% da curva de permanência (Q95%), segundo visualiza-se na Tabela 6.21. 

Tabela 6.21 – Disponibilidade Hídrica na Seção de Controle Chácara Cachoeira, Sub-
Bacia do Rio Iapó 

RIO CÓDIGO 

ÁREA DE DRENAGEM VAZÕES m³/s DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

INCREMENTAL 
(km²) 

TOTAL 
(km²) 

QMLT 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

Q95% (m³/s) Q95% (l/s/km²) 

Iapó 64477600 1.240,45 1.585,25 35,80 6,88 6,88 4,34 

Fonte: PBHT (2009). 

Entretanto, para estabelecer a disponibilidade superficial da Seção de Controle n° 08, inserida 
na Sub-Bacia do rio Iapó, foi utilizada a „‟vazão outorgável‟‟, que é critério utilizado pelo 
Instituto das Águas do Paraná para analisar e emitir Outorgas de Direito de Uso aos 
interessados no Estado do Paraná. 

Este critério – de Vazão Outorgável – considera „‟disponível‟‟ 50% da disponibilidade da vazão 
(Q95%), propriamente dita. Ou seja, considerando a vazão mínima do rio Iapó, somente metade 
desta vazão estará outorgável para concessão de usos consuntivos, passíveis de emissão de 
outorga, aplicando-se, este critério, para a Seção de Controle Chacará Cachoeira. 

Dessa forma, após os critérios mencionados e a disponibilização dos dados de Q95%, a vazão 
outorgável para água superficial estimada para a Seção de Controle n° 8 é de 297.216,00 
m³/dia ou 3,44 m³/s, considerando que as vazões indisponíveis – vazões outorgadas a 
montante e jusante – estão somadas adiante no item demanda hídrica. 

Já para caracterizar a demanda hídrica superficial, isto é, a quantidade de água necessária 
para atender aos usos múltiplos da água na Seção de Controle n° 8, baseada em elementos 
de tempo e quantidade (ANA, 2015). Dessa forma, foram utilizados os dados contidos no 
Plano de Bacia Hidrográfica do Tibagi (2013), os quais são oriundos da análise conjunta de 
dados disponibilizados pelo Instituto das Águas do Paraná (2013); IBGE (2010); EMATER 
(2011) etc. 

Os dados relativos às demandas hídricas superficiais para os diversos setores usuários de 
água na Sub-Bacia do Rio Iapó, especificamente na Seção de Controle 08, previstos no 
Plano, estão detalhados na Tabela 6.22. 

Tabela 6.22 – Demanda Hídrica Superficial (m³/dia) na Seção de Controle Chácara 
Cachoeira, Sub-Bacia do Rio Iapó 

SETOR 
MUNICÍPIO 

TOTAL (m³/dia) 
CASTRO PIRAÍ DO SUL 

Agricultura 136.242,04 2.119,65 138.361,69 

Indústria 13.368,00 12.000,00 25.368,00 

Abastecimento urbano 7.475,41 0,00 7.475,41 
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SETOR 
MUNICÍPIO 

TOTAL (m³/dia) 
CASTRO PIRAÍ DO SUL 

Pecuária 6.400,09 535,95 6.936,04 

Abastecimento rural 731,80 135,30 867,10 

Comércio e serviços 600,00 0,00 600,00 

Aquicultura 153,60 0,00 153,60 

TOTAL 164.970,94 14.790,90 179.761,84 

Fonte: PBHT (2013). Adaptado por STCP (2016). 

Embora essa Bacia abranja três municípios – Castro, Piraí do Sul e Carambeí – as demandas 
significativas ocorrem somente nos dois primeiros municípios, razão pela qual a Tabela 6.22 
contempla dados apenas de Castro e Piraí do Sul. Dado o exposto, a demanda hídrica total de 
Castro é de 164.970,94 m³/dia e de Piraí do Sul de 14.790,90. 

Entre os setores que demandam água na Seção de Controle n°8 da Sub-Bacia do Rio Iapó, 
constata-se que a agricultura é a atividade que mais consome, com 138.361,69 m³ de água 
por dia, o que representa 76,97% (Figura 6.20) do total consumido. Em segundo lugar, 
embora apresentando números significativamente inferiores aos utilizados para irrigação, 
aparece o setor industrial, que consome 25.368,00 m³/dia, apresentando 14,11% do consumo 
total. Outros setores em que demandam volumes de águas representativos são o 
abastecimento urbano e a pecuária, respectivamente, de 7.475,41 e 6.936,04 m³/dia. 

Figura 6.20 – Demanda Hídrica Superficial na Seção de Controle Chácara Cachoeira, 
Sub-Bacia do Rio Iapó 

 
Fonte: STCP (2016). 

De acordo com os valores apresentados para a Seção de Controle Chácara Cachoeira, 
inserida na Sub-Bacia do Iapó, a disponibilidade hídrica superficial é de 297.216 m³/dia. Já a 
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demanda hídrica superficial é de 179.761,84 m³/dia. Após, pode-se calcular o balanço hídrico 
superficial, que apresentou resultado de 117.454,14 m³/dia, ou seja, pode-se afirmar que 
60,5% da capacidade disponível já se encontra em uso na Seção de Controle da Sub Bacia 
do Rio Iapó. 

 Qualidade Hídrica 

A avaliação da qualidade das águas superficiais torna-se imprescindível pelo potencial 
modificador do meio ambiente que empreendimentos industriais podem causar, por meio de 
diversos fatores inerentes à sua implantação e operação, senão devidamente controlados e 
monitorados. 

A seguir são detalhados os materiais e métodos, os resultados e discussão dos pontos de 
análise de qualidade das águas na área de influência do empreendimento proposto. 

- Localização e Caracterização dos Pontos de Monitoramento 

Foram estabelecidos 05 pontos já existentes para análise da qualidade hídrica na área de 
influência do Complexo Industrial da Cargill proposto (Tabela 6.23). Tratam-se de pontos de 
monitoramento da qualidade hídrica já realizados pela planta industrial de beneficiamento de 
milho da Cargill, que está em operação, e realiza periodicamente o monitoramento dos rios da 
região. 

Dessa forma, em função da proximidade da área do Complexo Industrial proposto e da Planta 
Industrial em operação foram utilizados os dados já consolidados por este último 
empreendimento. São três pontos de monitoramento localizados no Rio Iapó, e dois pontos no 
Rio Taquara. 

No Rio Iapó, há um ponto alocado a montante (PM3) do ponto de lançamento de efluentes 
líquidos industriais tratados provenientes da planta de beneficiamento de milho, que está em 
operação, e se encontra em área adjacente ao local de instalação do Complexo Industrial; e, 
outros dois pontos a jusante – a 100 metros (PM2) e a 1.200 metros (PM1) – do ponto de 
lançamento de efluentes líquidos industriais. 

Por sua vez, no Rio Taquara foram estabelecidos dois pontos de monitoramento, um 
localizado a montante do futuro empreendimento; e outro a jusante da planta de 
beneficiamento de milho em operação e do Complexo Industrial, objeto do licenciamento 
ambiental. 

Tabela 6.23 – Localização dos Pontos de Monitoramento 

PONTO MUNICÍPIO CORPO HIDRICO LOCALIZAÇÃO 
COORDENADAS (UTM) 

X Y 

PM1 Castro - PR Rio Iapó Jusante 1.200 m 605.827.754 7.261.446.755 

PM2 Castro – PR Rio Iapó Jusante 100 m 606.424.591 7.261.761.037 

PM3 Castro – PR Rio Iapó Montante 606.618.974 7.262.032.184 

PM4 Castro – PR Rio Taquara Montante 613.990.085 7.261.147.338 

PM5 Castro – PR Rio Taquara Jusante 615.520.785 7.259.575.189 

Fonte: STCP (2016). 
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Figura 6.21 – Pontos de Monitoramento do Rio Iapó 

 
Fonte: STCP (2016). 
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Figura 6.22 – Pontos de Monitoramento do Rio Taquara 

 
Fonte: STCP (2016). 

- Campanhas 

As campanhas foram realizadas durante 12 meses, mensalmente, de março de 2015 a 
fevereiro de 2016. 

- Parâmetros 

Foram analisados os seguintes parâmetros: 

 DBO; 

 DQO; 

 Sólidos Dissolvidos Totais; 

 Nitrato; 
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 Temperatura; 

 pH; 

 Oxigênio Dissolvido; 

 Surfactantes; 

 Nitrogênio Amoniacal; 

 Fósforo Total. 

 Padrões de Qualidade 

Os corpos d‟água são classificados quanto a sua qualidade e seus usos preponderantes de 
acordo com a Resolução CONAMA N° 357/2005. Segundo essa Resolução, as águas doces 
são classificadas da melhor para pior qualidade em: Classe especial, Classe 1, Classe 2, 
Classe 3 e Classe 4. 

A Portaria nº 003, de 21 de março de 1991, da extinta Superintendência dos Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente (SUREHMA), ainda vigente, enquadra os cursos d‟água da Bacia 
Hidrográfica do Rio Tibagi. Segundo o artigo 1° dessa portaria, os cursos d‟água da Bacia do 
Tibagi são Classe 2: 

Art. 1º - Todos os cursos d‟água da Bacia do Rio Tibagi, pertencem à classe 
“2”. 

Desta forma, os resultados dos parâmetros físico-químicos e biológicos foram comparados 
com os padrões de qualidade de águas doces, classificadas como Classe II, segundo o art. 15 
da Resolução CONAMA Nº 357/05 (Tabela 6.24). 

Tabela 6.24 – Padrões de Qualidade de Águas Doces Superficiais 

PARÂMETRO UNIDADE 
PADRÃO DO CORPO D‟ÁGUA CLASSE 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 

DBO mg/L 3 ≤ 5 ≤ 10 * 

DQO mg/L * * * * 

Sólidos dissolvidos 

totais 
mg/L ≤ 500 ≤ 500 ≤ 500 * 

Nitrato mg/L 10 10 10 * 

Temperatura 
o
C * * * * 

pH - 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

OD mg/L ≥ 6,0 ≥ 5 ≥ 4,0 ≥ 2,0 

Surfactantes Mg/L * * * * 

Nitrogênio amoniacal mg/L ≤ 3,7 ≤ 3,7 ≤ 13,3 * 

Fósforo total mg/L 0,02** 0,1 0,05** * 

Legenda: *Padrões não contemplados na Resolução CONAMA N° 357/2005. 

Fonte: Resolução CONAMA N°357/2005. 
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É importante destacar que entre os 10 parâmetros monitorados, 7 possuem padrão legal 
estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 357/2005. Ressalta-se ainda que o padrão 
considerado para o parâmetro nitrogênio amoniacal dependeu dos resultados gerados para o 
parâmetro pH, em que: para pH ≤ 7,5 adotou-se o padrão para nitrogênio amoniacal de 3,7 
mg/L N; para 7,5 < pH ≤ 8,0 adotou-se o padrão de 2,0 mg/L N; para 8,0 < pH ≤ 8,5 adotou-se 
1,0 mg/L N; e, para pH > 8,5 adotou-se o padrão de 0,5 mg/L N. 

- Resultados 

Os resultados obtidos nas medições em campo e nas análises laboratoriais físico-químicas 
são apresentados nas Tabelas 6.25 a 6.29 a seguir. 

Tabela 6.25 – Resultados das Análises Físico-Químicas do Ponto PM1 (2015) 

PARÂMETRO UN. PADRÃO5 

2015 2016 

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

DBO mg/L ≤ 5 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 - < 3 < 3 < 3 

DQO mg/L - 6 18 22 8 18 7 13 15 - 11,8 12,1 10,2 

SDT mg/L ≤ 500 46 53 53 5 27 29 55 53 - 33 39 30 

Nitrato mg/L 10 < 0,5 < 0,5 1,08 < 0,5 < 0,5 0,5 0,57 < 0,5 - 0,97 0,53 0,78 

pH - 6 a 9 7,4 6,8 6,79 6,84 7,44 7,09 6,9 7,72 - 7,52 6,6 6,25 

Temperatura oC - 22,2 19,2 17,1 15 16,7 14,7 20,3 20,3 - 21,9 22,7 23 

OD mg/L ≥ 5 5,3 6,7 9,1 7,2 11,5 7,4 5 4,8 - 3,3 4 2,8 

Surfactantes mg/L - < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Nitrog.Amon. mg/L ≤ 3,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,184 

Fósforo total* mg/L 0,1 0,05 0,1 0,12 < 0,01 0,05 0,04 0,07 0,06 - 0,09 0,09 0,1 

Obs: Os parâmetros fora do padrão estão evidenciados em vermelho. 

Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Tabela 6.26 – Resultados das Análises Físico-Químicas do Ponto PM2 (2015) 

PARÂMETRO UN. PADRÃO 

2015 2016 

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

DBO mg/L ≤ 5 < 3 < 4 < 3 < 3 < 3 < 3 3,1 3,2 - 3,4 < 3 < 3 

DQO mg/L - 17 9 19 13 6 12 19 18 - 19,7 7,3 11,4 

SDT mg/L ≤ 500 44 59 53 26 39 27 31 64 - 35 39 28 

Nitrato mg/L 10 < 0,5 < 0,5 1,11 < 0,5 < 0,5 0,55 < 0,5 < 0,5 - 0,84 0,58 0,77 

pH - 6 a 9 7,12 7,42 6,52 6,83 7,32 6,98 7 7,38 - 7,35 6,67 6,32 

Temperatura oC - 21,2 19,2 17,1 15 14,7 14,6 20,2 20,7 - 21,8 23,4 23,1 

OD mg/L ≥ 5 6,9 7,8 9,1 7 11,6 7,2 4,6 7,8 - 1,8 3,8 2,7 

Surfactantes mg/L - < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - < 0,2 < 0,2 0,2 

Nitrog.Amon. mg/L ≤ 3,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,186 - < 0,1 < 0,1 0,13 

Fósforo total* mg/L 0,1 0,05 0,07 0,11 0,01 0,05 0,04 - 0,1 - 0,11 - 0,11 

Obs: Os parâmetros fora do padrão estão evidenciados em vermelho. 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

                                                

 

 
5
 O padrão de qualidade, segundo enquadramento dos corpos d‟água - Classe II referenciados pela Resolução 

CONAMA n°357/2005. 
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Tabela 6.27 – Resultados das Análises Físico-Químicas do Ponto PM3 (2015) 

PARÂMETRO UN. PADRÃO 

2015 2016 

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

DBO mg/L ≤ 5 < 3 - < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 3,6 - 3,5 < 3 - 

DQO mg/L - < 5 - 16 10 21 10 14 19 - 20,8 < 5 - 

SDT mg/L ≤ 500 24 - 50 < 5 9 30 34 60 - 44 60 - 

Nitrato mg/L 10 < 0,5 - 1,2 < 0,5 < 0,5 0,58 0,5 0,52 - 1,39 1,01 - 

pH - 6 a 9 7,38 - 7,01 7 7,3 6,73 7,86 8,38 - 8,05 7,76 - 

Temperatura oC - 21,3 - 17,1 14,9 14,6 14,6 20,4 20,3 - 21,6 24,4 - 

OD mg/L ≥ 5 6,5 - 9,1 7,2 11,5 7,3 4,2 3,1 - 2 3,9 - 

Surfactantes mg/L - < 0,2 - < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - <0,2 < 0,2 - 

Nitrog.Amon. mg/L ≤ 3,7 < 0,1 - 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - <0,1 < 0,1 - 

Fósforo total* mg/L 0,1 0,06 - 0,1 <0,01 0,05 0,04 0,05 0,1 - 0,12 0,06 - 

Obs: Os parâmetros fora do padrão estão evidenciados em vermelho. 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Tabela 6.28 – Resultados das Análises Físico-Químicas do Ponto PM4 

PARÂMETRO UN. PADRÃO 

2015 2016 

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

DBO mg/L ≤ 5 < 3 - < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 - < 3 - < 3 

DQO mg/L - < 5 - 30 < 5 17 10 < 5 16 - 11,9 - 15,7 

SDT mg/L ≤ 500 43 - 86 17 34 47 55 86 - 45 - 60 

Nitrato mg/L 10 0,62 - 2,46 1,05 0,61 1,27 0,01 0,68 - 0,94 - 2,5 

pH - 6 a 9 7,35 - 6,92 7,39 7,53 6,96 6,18 8,01 - 8,7 - 8,5 

Temperatura oC - 20,2 - 16,8 14,8 14,3 14,5 16 19,3 - 22 - 23,2 

OD mg/L ≥ 5 8,9 - 8,6 7,6 11 7,4 8,6 4,5 - 3,1 - 2,1 

Surfactantes mg/L - 0,21 - < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 

Nitrog.Amon. mg/L ≤ 3,7 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 

Fósforo total* mg/L 0,1 0,05 - 0,18 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 - 0,06 - 0,06 

Obs: Os parâmetros fora do padrão estão evidenciados em vermelho. 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Tabela 6.29 – Resultados das Análises Físico-Químicas do Ponto PM5 (2015) 

PARÂMETRO UN. PADRÃO 

2015 2016 

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

DBO mg/L ≤ 5 < 3 - < 3 < 3 3,5 < 3 < 3 < 3 - 5 < 0,3 - 

DQO mg/L - 11 - 34 12 25 9 < 5 17 - 26,9 5,2 - 

SDT mg/L ≤ 500 41 - 111 38 40 59 42 77 - 39 102 - 

Nitrato mg/L 10 < 0,5 - 2,25 0,59 < 0,5 0,7 0,7 < 0,5 - 0,55 0,7 - 

pH - 6 a 9 7,31 - 5,88 7,41 7,55 7,08 5,82 7,8 - 7,2 7,08 - 

Temperatura oC - 22,2 - 16,8 14,5 13,7 14 16,1 19 - 19,6 22,4 - 

OD mg/L ≥ 5 9,9 - 8,5 7,5 11,7 7,8 9,7 4,4 - 2,6 5,5 - 

Surfactantes mg/L - 0,23 - 0,34 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - < 0,2 < 0,2 - 

Nitrog.Amon. mg/L ≤ 3,7 < 0,1 - 0,171 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 - 

Fósforo total* mg/L 0,1 0,02 - 0,12 0,04 0,11 0,03 0,03 0,04 - 0,09 0,06 - 

Obs: Os parâmetros fora do padrão estão evidenciados em vermelho. 

Fonte: Cargill Agrícola (2015). Adaptado por STCP (2016). 

- Discussão 

DBO 

Segundo Bassoi e Guazelli (2004), a DBO de uma água é a quantidade de oxigênio 
necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma 
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forma inorgânica estável. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à 
completa extinção do oxigênio na água, o que pode provocar o desaparecimento e 
mortandade dos peixes e outras formas de vida aquática. 

A Figura 6.23 ilustra a boa qualidade das águas dos rios Taquara e Iapó, indicando 
concentrações baixas de DBO, em mg/L, para todos os pontos de monitoramento analisados, 
o que se pode afirmar que os corpos d‟água possuem elevado poder de autodepuração das 
matérias orgânicas eventualmente lançadas. 

A maior concentração de DBO foi identificada no mês de dezembro de 2015, no PM5, 
localizado no rio Taquara à jusante do ponto de lançamento dos efluentes líquidos industriais 
da planta da Cargill em operação. Importante destacar que nenhum dos pontos de 
monitoramento ultrapassou o padrão de qualidade estabelecido pela Resolução CONAMA n° 
357/2005 para rios Classe 2. 

Figura 6.23 – DBO, em mg/L 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

DQO 

A demanda química do oxigênio (DQO) é a quantidade de oxigênio consumida na oxidação 
química da matéria orgânica existente na água, por meio da medição da oxidação da matéria 
orgânica através de oxidantes. Quanto maior o consumo do oxidante, maiores são os níveis 
de matéria orgânica no ambiente. A medida de DQO geralmente é utilizada como indicador do 
grau de poluição de um corpo de água por água residual (ANA, 2016). 

A DQO apresentou concentrações satisfatórias em todos os pontos de monitoramento, com 
variações identificadas de 5 mg/l (limite de detecção) a 34 mg/l. O mês de maio, no ponto 
PM5, localizado no rio Taquara a jusante do lançamento de águas pluviais, apresentou a 
concentração mais alta de DQO, mas irrelevante em termos de poluição hídrica. 
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Figura 6.24 – DQO, em mg/L 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Sólidos Dissolvidos Totais 

A presença de sólidos dissolvidos totais pode estar vinculada a diversos fatores que alteram a 
qualidade da água, como processos erosivos, desmatamento da bacia hidrográfica, 
lançamento de efluentes e alterações recentes no leito dos rios. 

A Resolução CONAMA 357/05 estabelece para recursos hídricos de água doce Classe II o 
limite máximo de 500 mg/L para sólidos dissolvidos totais. A Figura 6.25 ilustra os resultados 
observados para a análise do referido parâmetro, em que apresentou baixas concentrações 
de sólidos, não atingindo o limite estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/2005 em 
nenhuma das análises laboratoriais ao longo do período analisado. 

Figura 6.25 – Sólidos Dissolvidos Totais, em mg/L 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 
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Nitrato 

O nitrogênio está presente em várias formas nos ambientes aquáticos, como nitrato (NO3 -), 
nitrito (NO2-), amônia (NH3), íon amônio (NH4 +). Entre estas formas, o nitrato possui 
importância nos ecossistemas aquáticos, pois são fontes de nitrogênio aos produtores 
primários. 

Geralmente, o nitrato ocorre em pequenas quantidades no ambiente; o nitrogênio sob a forma 
de amônia transforma-se em nitrito e posteriormente em nitrato, via processo de nitrificação. A 
presença de nitrato em um corpo d‟água é indicador da poluição relacionada ao final do 
processo de nitrificação, e pode caracterizar a presença de efluentes e de esgotos sanitários 
nos corpos hídricos (ANA, 2016). 

Como se pode observar na Figura 6.26, as concentrações de nitrato apresentaram 
concentrações baixas, atendendo aos padrões de qualidade em todo o período analisado. 

Figura 6.26 – Nitrato, em mg/L 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Temperatura 

A elevação da temperatura em um corpo d‟água geralmente é provocada naturalmente, por 
fatores climáticos, e por despejos industriais (BASSOI; GUAZELLI, 2004). De acordo com a 
Figura 6.27, os valores de temperatura da água dos rios Taquara e Iapó tiveram variação 
diretamente proporcional em relação com a temperatura do ar, isto é, apresentaram relação 
direta às temperaturas do ar ao longo do inverno, verão, outono e primavera, notadamente 
com a formação de uma linha de tendência. 
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Figura 6.27 – Temperatura, em °C 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) indica o caráter ácido ou básico das águas. Sua 
representação consiste em uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade 
ou alcalinidade de uma determinada solução. A escala compreende valores de 0 a 14, sendo 
7 o valor neutro. O valor 0 representa a acidez máxima, e o valor 14 à alcalinidade máxima. As 
substâncias são consideradas ácidas quando o valor de pH está entre 0 e 7 e alcalinas 
(básicas) entre 7 e 14. 

A acidez ou alcalinidade pode ser causada pela dissolução de rochas e absorção de gases. 
Ainda por interferência natural, a oxidação de matéria orgânica e a fotossíntese podem causar 
acidez na água. A origem antrópica da alteração do pH comumente está associada a 
lançamento de efluentes domésticos e industriais. (SPERLIN, 2005) 

A Figura 6.28 apresenta os resultados de pH para os 5 pontos amostrais de março a 
dezembro de 2015 até fevereiro de 2016. Todas as medições apresentaram valores de pH 
entre 6 e 9, a exceção de duas medições isoladas nos meses de maio e setembro, que 
estiveram ligeiramente fora do padrão de qualidade. 

O PM5, localizado no rio Taquara, a jusante da planta de beneficiamento de milho da Cargill 
em operação, e a jusante do complexo industrial proposto, apresentou em maio e setembro 
características levemente ácidas. 
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Figura 6.28 – Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Oxigênio Dissolvido 

O Oxigênio Dissolvido (OD) é de essencial importância para os organismos aeróbios (que 
vivem na presença de oxigênio). Durante a estabilização da matéria orgânica, as bactérias 
fazem o uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo causar uma redução da 
sua concentração no meio. Sua presença em quantidades suficientes é importante para a 
vitalidade de seres aquáticos aeróbicos. (SPERLIN, 2005) 

Além do consumo do oxigênio pelas bactérias, outros fatores que alteram a quantidade de 
oxigênio dissolvido na água são a temperatura e a pressão atmosférica, este último variando 
principalmente pela altitude. Em relação à temperatura, sabe-se que quanto maior a 
temperatura da água, menor a capacidade da dissolução do oxigênio, resultando em valores 
de OD menores. Já a pressão atmosférica influencia na solubilidade oxigênio, em que quanto 
menor a pressão atmosférica, o OD apresenta menor solubilidade. 

Altos valores de Oxigênio Dissolvido mostram que o teor de matéria orgânica depositado nos 
corpos hídricos é baixo, como consequência a quantidade de microorganismos consumindo o 
oxigênio da água também é baixo. 

Como observado na Figura 6.29, grande parte das concentrações de oxigênio nos meses, 
outubro e dezembro de 2015, e em janeiro e fevereiro de 2016, não atenderam ao padrão 
estabelecido pela Resolução CONAMA 357, nos pontos monitorados, salvo algumas 
exceções, o que demonstra a baixa concentração de oxigênio dissolvido em água nestes 
meses. Fatores como maiores temperaturas da água e presença de matéria orgânica podem 
ter contribuído para as baixas concentrações de OD neste período. 
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Figura 6.29 – Oxigênio Dissolvido, em mg/L 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Surfactantes  

Os surfactantes encontram aplicações em uma vasta variedade de processos industriais 
envolvendo emulsificantes, espumantes, detergentes, umectantes, dispersantes e 
solubilizantes. Usualmente, quase todos os surfactantes são produzidos pela indústria química 
a partir do petróleo. Naturalmente ocorre a produção de surfactantes derivados de 
microorganismos, também chamados de biossurfactantes, que são moléculas complexas, 
compreendendo diferentes estruturas que incluem peptídios, glicolipídios, glicopeptídios, 
ácidos graxos e fosfolipídios (NITSCHKE, 2004). 

Exceto por uma ocasião pontual no PM5, no mês de maio de 2015, a concentração de 
surfactantes permaneceu constante durante o período de avaliação, ainda que a Resolução 
CONAMA não estabeleça um limite para este parâmetro. É importante que se faça o 
monitoramento da concentração destas substâncias para evitar que elas interferiram nas 
taxas de aeração dos corpos hídricos e na fotossíntese dos organismos subaquáticos, por 
meio da formação de espuma superficial. 
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Figura 6.30 – Surfactantes, em mg/L 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Nitrogênio Amoniacal 

Segundo Bassoi e Guazelli (2004), o nitrogênio é constituinte essencial da proteína em todos 
os organismos vivos e está presente em depósitos minerais na forma de nitrato. O nitrogênio 
na forma orgânica sofre trocas do complexo proteico de aminoácidos para amônia, nitrito e 
nitrato. 

Desta forma, o nitrogênio amoniacal (amônia) é uma substância tóxica, todavia não-
persistente e não-cumulativa. A sua concentração, que normalmente é baixa, não é capaz de 
causar dano fisiológico aos animais e seres humanos. No entanto, grandes quantidades de 
amônia em águas podem causar sufocamento de peixes (BASSOI; GUAZELLI, 2004). 
Sobretudo, é importante destacar que a presença de nitrogênio amoniacal em águas indica 
dejetos recentes de origem animal (ROVERE, 2002). 

Os resultados das análises das campanhas de monitoramento do parâmetro nitrogênio 
amoniacal são apresentados na Figura 6.31. Nenhum dos pontos de monitoramento 
ultrapassou o limite estabelecido pela Resolução CONAMA n°357/2005 – Classe II. 
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Figura 6.31 – Nitrogênio Amoniacal, em mg/L 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

Fósforo Total 

O fósforo total em altas concentrações nas águas superficiais está associado com o processo 
de eutrofização, capaz de desenvolver algas ou outras espécies vegetais aquáticas 
indesejáveis, principalmente em águas estagnadas (BASSOI; GUAZELLI, 2004).  

A eutrofização é um fenômeno resultante da poluição das águas por ejeção de adubos, 
fertilizantes, detergentes e esgoto doméstico sem tratamento prévio que provocam o aumento 
de minerais e, consequentemente, a proliferação de algas microscópicas que se estabelecem 
na superfície.  

Como pode ser observado na Figura 6.32, todos os pontos apresentaram, em algum 
momento, uma concentração de fósforo acima do limite estabelecido de 0,1 mg/l, nos meses 
de maio/2015, julho/2015, dezembro/2015 e fevereiro/2016, demonstrando que os resultados 
acima dos padrões podem ter correlação com a utilização de adubos e fertilizantes nas 
atividades agropecuárias da região. 
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Figura 6.32 – Fósforo Total, em mg/L 

 
Fonte: Cargill Agrícola (2015/16). Adaptado por STCP (2016). 

6.1.6.2 – Águas Subterrâneas 

6.1.6.2.1 – Província Hidrogeológica do Paraná 

Segundo o Caderno da Região Hidrográfica do Paraná, elaborado sob a coordenação do 
Ministério do Meio Ambiente (2006), o Brasil é dividido em 10 Províncias Hidrogeológicas: 
Escudo Setentrional, Amazonas, Escudo Central, Parnaíba, São Francisco, Escudo Oriental, 
Escudo Meridional, Centro-Oeste, e por fim, a Província Hidrogeológica do Paraná, onde 
propõe-se a instalação do empreendimento da Cargill Agrícola. 

A Província Hidrogeológica do Paraná, localiza-se no Centro-Leste da América do Sul, 
abrangendo além do Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. A superfície total desta 
província é de aproximadamente 1.600.000 km2, dos quais 1.000.000 km2 em território 
brasileiro. 

É considerada a mais importante província hidrogeológica do Brasil, em função de sua aptidão 
em armazenar e liberar grandes volumes de água doce em subsuperfície, com cerca de 
50.400 km³ de água, o que corresponde a 45% do volume estimado para as reservas de 
águas subterrâneas do Brasil. Esses dados evidenciam a relevância das águas subterrâneas 
desta província, mais especificamente desta Região Hidrográfica, como recurso hídrico e 
reserva estratégica. 

A província hidrogeológica do Paraná comporta importantes sistemas aquíferos, entre eles o 
Sistema Aquífero Guarani, do tipo poroso, confinado na maior parte de sua extensão; o 
Sistema Aquífero Serra Geral, do tipo fraturado, formado por rochas que constituem um dos 
mais expressivos derrames globais de lavas basálticas; e o Sistema Aquífero formado por 
sedimentos das unidades geológicas Bauru e Caiuá. 
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Figura 6.33 – Províncias Hidrogeológicas 

 
Fonte: PNRH-DBR (2005). Adaptado por STCP (2016). 

Os principais sistemas aquíferos presentes na Região Hidrográfica do Paraná, a partir dos 
estudos de ANA (2002b) e CPRM (2001), são: Guarani, Bauru-Caiuá, Serra Geral, Tubarão, 
Furnas e Ponta Grossa, da bacia sedimentar do Paraná (Fanerozóico); Bambuí (Pré-
Cambriano) e demais unidades cristalinas, predominantemente do Pré-Cambriano. Nota-se 
que a maior extensão de afloramento é dos aquíferos Bauru-Caiuá (37,5%), Serra Geral 
(24,2%) e cristalino Pré-Cambriano (23,2%). 

6.1.6.2.2 – Bacia Hidrográfica do Tibagi 

Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do Tibagi (2009), há dez Unidades Aquíferas 
delimitadas no Estado do Paraná, determinadas a partir de conjuntos litológicos, estruturais e 
de comportamento hidrogeológico similar (SUDERHSA, 1998 apud PBHT, 2009). 

Especificamente na Bacia Hidrográfica do Tibagi ocorrem oito Unidades Aquíferas, entre elas, 
os aquíferos livres com porções aflorantes, e os aquíferos confinados, caracterizados por 
unidades menos permeáveis, conforme descrição a seguir: 

 Unidade Pré-Cambriana 

Representada pelas unidades de idade Proterozóica Superior denominada como Suíte Monzo 
Granitos e Granodioritos Porfiróides. Ocupa aproximadamente 6% (cerca de 1.478,46 km²) da 
área da Bacia do Tibagi. Os aquíferos podem ser classificados como fraturados ou fissurados 
em que a infiltração e a percolação das águas se faz, em geral, por meio de geoestruturas, 
tais como aquíferos e falhas geológicas. 

As rochas proterozóicas estão em boa parte recobertas por manto de alteração e por 
sedimentos quaternários, os quais se encontram saturados com água e funcionam como 
reguladores da recarga dos aquíferos durante todo o ano. 

 

Área do Empreendimento 
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Tais características lhes conferem, localmente, características confinantes ou 
semiconfinantes, favorecendo por outro lado condições para uma recarga contínua do sistema 
através da drenagem vertical descendente. As estruturas por meio das quais circulam as 
águas distribuem-se preferencialmente entre 60 e 150 m de profundidade. Admite-se para a 
unidade Pré-Cambriana um potencial hidrogeológico de 5,6 L/s/km². 

 Unidade Karst 

Representada pelo Grupo Açungui, Formação Itaiacoca e Votuverava. O Grupo Açungui é 
pouco representativo em relação à área da bacia (0,29%) e está representado por aquífero do 
tipo cárstico, formado a partir da dissolução de rochas carbonáticas das formações 
Votuverava e Itaiacoca. Quando sobrepostas por sedimentos da Unidade Paleozóica Inferior, 
configuram porções do aquífero confinado com feições típicas de relevo cárstico, conhecidos 
na região como “furnas”. Admite-se para esta unidade um potencial hidrogeológico de 8,29 
L/s/km². 

 Unidade Paleozóica Inferior 

Compreende litologias dos Grupos Castro e Paraná (Formações Furnas e Ponta Grossa), 
abrangendo uma área aproximada de 18% da área da BHT (cerca de 4.553,88 km²), 
representados principalmente por siltitos, folhelhos e arenitos, estes últimos da Formação 
Furnas e que representam o maior potencial aquífero da área. Admite-se um potencial 
hidrogeológico de 3,6 L/s/km² para esta unidade. 

A espessura do aquífero Furnas é da ordem de 300 m, o qual é constituído de arenitos com 
granulação média a grosseira e matriz caulinítica; secundariamente, ocorrem arenitos 
conglomeráticos, arenitos finos e sílticoargilosos (SCHNEIDER et al., 1974). Esses arenitos 
encontram-se consolidados, assim sendo a ocorrência da água subterrânea está associada 
principalmente as estruturas tectônicas. A Formação Ponta Grossa não se constitui em 
aquífero, pois as características das rochas, predominantemente folhelhos, não apresentam 
condutividade hidráulica. Essas rochas ocorrem interdigitadas com os arenitos do aquífero 
Furnas e, geralmente funcionam como camadas confinantes (SCHNEIDER et al., 1974). 

 Unidade Paleozóica Média-Superior 

Compreende litologias dos Grupos Itararé (Formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do 
Sul) e Guatá (Formação Rio Bonito), abrangendo uma área de 8.997,71 km². Correspondem a 
cerca de 36% da área da BHT, são representadas principalmente por siltitos, folhelhos, 
calcários, camadas de carvão e arenitos, estes últimos da Formação Rio Bonito e que 
representam o maior potencial aquífero da unidade. Admite-se para esta unidade um potencial 
hidrogeológico de 5,6 L/s/km². 

 Unidade Paleozóica Superior 

Compreende rochas do Grupo Passa Dois (Formações Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do 
Rasto), abrangendo uma área de aproximadamente 2.734,87 km², cerca de 11% da área da 
BHT. São representadas principalmente por argilitos, folhelhos, lamitos, siltitos, calcários e 
arenitos e calcarenitos. Admite-se para esta unidade um potencial hidrogeológico de 3,6 
L/s/km². 

 Unidade Guarani 

No Estado do Paraná, o Aquífero Guarani configura-se como um sistema descontínuo, de 
extensão regional, apresentando características de aquífero livre, nas áreas de afloramento na 
borda leste da Bacia do Paraná, passando a aquífero confinado à medida que as camadas 
das Formações Pirambóia e Botucatu mergulham em direção ao centro da bacia, encaixadas 
entre o espesso pacote de rochas efusivas e as camadas de baixa permeabilidade do Grupo 
Passa Dois. 
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Na BHT, assim como no resto do estado do Paraná, a maior parte do aquífero encontra-se 
confinada em toda a extensão do Terceiro Planalto Paranaense. As vazões obtidas na bacia 
chegam a 1.000 m³/h na cidade de Londrina, sendo que em Ibiporã, as vazões obtidas em 
surgências em poços tubulares profundos variam entre 540 m³/h/poço e 780 m³/h/poço. Cabe 
destacar que as vazões estão diretamente relacionadas com a espessura das camadas 
produtoras. 

As áreas de descarga são representadas pelas grandes drenagens da região do Terceiro 
Planalto do Paraná, nos rios Tibagi, Iguaçu, Paraná, Ivaí e Piquiri. Nessas regiões é possível 
encontrar fontes de águas quentes às margens desses rios. As áreas de recarga são 
representadas pelas zonas de afloramento e por meio do aquífero Serra Geral, nas áreas 
onde a potenciometria do aquífero Guarani permita um fluxo descendente. 

As estruturas geológicas do Arco de Ponta Grossa resultaram em grandes estruturas abertas 
através das quais as águas do Guarani, ascendentes por pressão, recarregam o aquífero 
Serra Geral com águas ricas em sulfatos, cloretos e, por vezes, sólidos totais elevados. 
Nessas zonas existe uma conectividade entre estes dois aquíferos. SILVA (1983), analisando 
os dados de poços perfurados no estado de São Paulo, determinou os valores para os 
parâmetros hidráulicos do aquífero. 

As áreas de descarga são representadas pelas grandes drenagens da região do Terceiro 
Planalto do Paraná, nos rios Tibagi, Iguaçu, Paraná, Ivaí e Piquiri. Nessas regiões é possível 
encontrar fontes de águas quentes às margens desses rios. As áreas de recarga são 
representadas pelas zonas de afloramento e através do aquífero Serra Geral, nas áreas onde 
a potenciometria do aquífero Guarani permita um fluxo descendente. 

De intenso diaclasamento horizontal, a Unidade Aquífera Serra Geral Norte abrange 29% da 
Bacia do Tibagi, o que corresponde a uma área aproximada de 7.262 km². Admite-se para 
esta unidade um potencial hidrogeológico de 4,2 L/s/km². 

 Unidade Caiuá 

O aquífero Caiuá consiste em um meio poroso constituído litologicamente por rochas 
sedimentares cretáceas, pós-basálticas da Bacia Sedimentar do Paraná. A Formação Caiuá 
na BHT é pequena, cerca de 0,09% da área, correspondendo a aproximadamente 22 km². 
Essa unidade apresenta características litológicas relativamente homogêneas, sem grandes 
quantidades de argilas oferecendo condições para que o aquífero Caiuá seja considerado 
livre, decorrente da homogeneidade e da permeabilidade, porém, em função da pequena 
dimensão, pouco representa nas disponibilidades hídricas da BHT. 

Admite-se para esta unidade um potencial hidrogeológico de 4,2 L/s/km². A Tabela 6.30 
apresenta as Unidades Aquíferas da BHT, suas características gerais, porcentagem de 
afloramento e áreas total e de afloramento. A Figura 6.34 ilustra as principais unidades 
aquíferas presentes na BHT. 

Tabela 6.30 – Unidades Aquíferas Presentes na Bacia Hidrográfica do Tibagi 

UNIDADE 
AQUÍFERA 

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

TIPO DE 
AQUÍFERO 

POTENCIAL 
HIDROGEOLÓGICO 

(l/s/km²) 

ÁREA DE 
AFLORAMENTO 

KM² % 

Pré-Cambriana 
Predomínio de rochas 

graníticas 
Fraturado 5,6 1.478,46 5,93 

Karst Rochas carbonáticas Dissolução 8,29 71,18 0,29 

Paleozóica 
Inferior 

Litologias dos Grupos 
Castro e Paraná 

Fraturado 3,6 4.553,88 18,27 
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UNIDADE 
AQUÍFERA 

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

TIPO DE 
AQUÍFERO 

POTENCIAL 
HIDROGEOLÓGICO 

(l/s/km²) 

ÁREA DE 
AFLORAMENTO 

KM² % 

Paleozóica 
Média-Superior 

Litologias dos Grupos 
Itararé e Guatá 

Fraturado / 
Poroso 

5,6 8.997,71 36,10 

Peleozóica 
Superior 

Litologias do Grupo Passa 
Dois 

Fraturado / 
Poroso 

3,6 2.734,45 10,97 

Guarani 
Arenitos eólicos da 

formação 
aquífero/hidrotermalismo 

Poroso 12,4 196,74 0,79 

Serra Geral 
Norte 

Basaltos da formação 
serra geral 

Faturado 4,2 6.872.53 27,66 

Caiuá 
Arenitos da Formação 

Caiuá 
Poroso 4,2 21,38 0,09 

Fonte: PBHT (2009). 
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Figura 6.34 – Unidades Aquíferas na Bacia do Tibagi 

 
Fonte: Instituto de Terras e Cartografia do Paraná (2008). Adaptado por STCP (2016). 

 Disponibilidade Hídrica na Bacia Hidrográfica do Tibagi 

A quantificação do volume da água subterrânea nos aquíferos tem como objetivo estimar a 
vazão para as emissões da outorga pelos órgãos competentes. Em 1995, em Convênio 
firmado entre o Governo do Estado do Paraná e a Japan International Cooperation Agency 
(JICA), foram estimadas as quantidades de água em cada unidade aquífero no Atlas de 
Recursos Hídricos do Estado do Paraná da SUDERHSA (1998), atualmente o Instituto das 
Águas do Paraná. 

Outra dificuldade reside na influência de mais de um aquífero na descarga de base de uma 
bacia além de não haver coincidência entre os limites dos aquíferos e das bacias hidrográficas 
demandando mais estudos. Desta forma atribui-se a disponibilidade de água subterrânea, 
ainda preliminarmente e de acordo com as informações do Atlas de Recursos Hídricos do 
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Estado do Paraná da SUDERHSA (1998), conforme apresentado na Tabela 6.31. A vazão 
outorgável foi estimada de maneira conservadora em virtude das limitações expostas, 
considerando um regime de bombeamento de dezoito horas por dia. 

Para o Aquífero Guarani foi considerado apenas 10% da sua estimativa de capacidade como 
volume outorgável por dia em virtude do conhecimento e da prospecção ainda incipiente na 
Bacia do Tibagi. 

Tabela 6.31 – Avaliação da Disponibilidade Hídrica de Água Subterrânea na Bacia 
Hidrográfica do Tibagi 

UNIDADE 
AQUÍFERA 

ÁREA NA 
BHT DISPONIBILIDADE 

(m³/h/km²) 
DISPONIBILIDADE 

NA BHT (m³/h) 

VAZÃO OUTORGÁVEL 

km² (%)* m³/dia** m³/s 

Pré-
Cambriana 

1.478,46 20,16 29.805,75 20 107.300,71 1,24 

Karst 71,18 29,84 2.124,01 20 7.646,44 0,09 

Paleozóica 
Inferior 

4.553,88 12,96 59.018,28 20 212.465,83 2,46 

Paleozóica 
Média-

Superior 
8.997,71 20,16 181.393,83 20 653.017,80 7,56 

Peleozóica 
Superior 

2.734,87 12,96 35.438,47 20 127.578,50 1,48 

Guarani 7.090.65 44,64 316.526,62 10 569.747,91 6,59 

Serra Geral 
Norte 

6.893,91 15,12 104.235,92 20 375.249,31 4,34 

Caiuá 21,38 15,12 323,27 20 1.163,76 0,01 

TOTAL 24.925,91    2.054.170,25 23,77 

Fonte: Atlas de Recursos Hídricos do Paraná (1998), apud PBHT (2009). 

6.1.6.2.3 – Sub-Bacia Hidrogeológica do Rio Iapó 

A Sub-Bacia do Rio Iapó está inserida na Unidade Aquífera Pré Cambriana, detalhada no item 
anterior. Dessa forma, a seguir são explicados o balanço hídrico subterrâneo da Sub-Bacia do 
Rio Iapó, delimitada pela Seção de Controle 8. 

 Balanço Hídrico Subterrâneo na Seção de Controle n°08 

Segundo o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, e considerando que as informações de 
disponibilidade hídrica subterrânea são ainda incipientes, realizou-se uma estimativa da vazão 
disponível na Seção de Controle 08, inserida na Sub Bacia do Iapó. 

A porcentagem de vazão outorgável de recurso disponível baseou-se no entendimento de que 
as reservas explotáveis correspondem a parte das reservas reguladoras e uma fração das 
reservas permanentes de um Aquífero. O critério utilizado, portanto, foi de que as reservas 
explotáveis correspondem a 20% das reservas reguladoras (ANA, 2005). 

Assim, para efeitos de cálculo de disponibilidade hídrica subterrânea e determinação da vazão 
outorgável utilizou-se o valor conservador de 20% da vazão total disponível dos aquíferos 
inseridos na bacia, com exceção do Aquífero Guarani. Neste caso específico adotou-se o 
valor de 10% posto que suas informações são limitadas e reduzidas. 

Adicionalmente, considerou-se que o tempo de bombeamento da água dos poços é de 18 
horas por dia. Destaca-se que esses critérios não representam os parâmetros utilizados na 
análise técnica para captação de água subterrânea no Estado do Paraná. Esta análise técnica 
não apresenta uma vazão outorgável definida, entretanto considera: (i) potencialidade do 
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aquífero onde será locado, eventualmente, um poço tubular; (ii) vazão calculada no teste de 
vazão; (iii) demanda solicitada buscando-se o estabelecimento de um regime de 
bombeamento entre 10 – 20 horas diárias; (iv) concentração de poços existentes no local e 
proximidades onde será perfurado, eventualmente, um novo poço tubular; (v) laudos da 
análise dos Parâmetros Físico-Químicos e Bacteriológicos. A disponibilidade hídrica 
subterrânea é mostrada na Tabela 6.31. 

Dadas as considerações iniciais, a disponibilidade de água subterrânea, ou seja, a vazão 
outorgável na Seção de Controle 8 da Sub-Bacia do Rio Iapó é de 97.215,66 m³/dia (1,13 
m³/s). 

Em relação à demanda hídrica subterrânea atual da Seção de Controle Chácara Cachoeira – 
Sub Bacia do rio Iapó, foram utilizados como referência os dados disponibilizados no Plano de 
Bacia Hidrográfica do Tibagi. 

A Tabela 6.32 apresenta a demanda hídrica subterrânea para os diversos setores usuários da 
Seção de Controle n°8, inserida na Sub-Bacia do Rio Iapó. Embora essa Bacia abranja três 
municípios, as demandas significativas ocorrem em Castro e Piraí do Sul. A demanda hídrica 
total de Castro é de 6.609,58 m³/dia e de Piraí do Sul de 92,42 m³/dia. 

Tabela 6.32 – Demanda Hídrica Subterrânea (m³/dia) na Seção de Controle 8 da Sub-
Bacia do Rio Iapó 

SETOR 
MUNICÍPIO 

TOTAL 
CASTRO PIRAÍ DO SUL 

Agricultura 3.369,60 52,42 3.422,02 

Comércio e serviços 1.582,20 40,00 1.622,20 

Indústria 1.532,60 0,00 1.532,60 

Abastecimento urbano 125,18 0,00 125,18 

Abastecimento rural 0,00 0,00 0,00 

Aquicultura 0,00 0,00 0,00 

Pecuária 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 6.609,58 92,42 6.702,00 

Fonte: PBHT (2013). Adaptado por STCP (2016). 

Assim, como já discutido para as demandas hídricas superficiais, a agricultura é o setor que 
mais demanda água subterrânea na Seção de Controle n°08 da Sub-Bacia do Rio Iapó, com 
3.422,02 m³/dia, o que representa mais da metade do total consumido (Figura 6.35). Em 
segundo e terceiro lugar, aparecem o setor de comércio e serviços e o setor industrial, que 
consomem respectivamente, 1.622,20 m³/dia e 1.532,60, isto é, apresentam 24,20% e 22,87% 
do consumo total de águas subterrâneas na Sub-Bacia. 
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Figura 6.35 – Demanda Hídrica Subterrânea na Seção de Controle 8 da Sub-Bacia do 
Rio Iapó 

 
Fonte: PBHT (2013). Adaptado por STCP (2016). 

O cálculo do balanço hídrico subterrâneo na totalidade da Seção de Controle n°08 da Sub 
Bacia do Rio Iapó é de 66.850,01 m³/dia (9,11%), considerando uma disponibilidade de 
73.552,02 m³/dia e demanda de 6.702,01 m³/s. Portanto, de acordo com o balanço hídrico 
apresentado não foi possível identificar conflitos quantitativos referentes à utilização da água 
na Sub-Bacia objeto de estudo. 
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6.2 – MEIO BIÓTICO 

6.2.1 – Vegetação  

A cobertura vegetal presente na área do Complexo Industrial da Cargill, localizado no 
município de Castro/PR, encerra em sua superfície formações de porte florestal e 
campestre, as quais estão inseridas no contexto do Bioma Mata Atlântica. A flora local, 
embora bastante descaracterizada devido ao intenso uso antrópico, é diversificada e 
adaptada às condições climáticas da região. Em geral, observa-se uma paisagem em 
mosaico, com diferentes usos do solo, tais como plantios florestais, campos agrícolas e 
pastagens, além de fragmentos florestais em diferentes estágios de regeneração. 

Nos itens subsequentes são apresentadas as informações pormenorizadas da vegetação e 
flora registradas na área de influência do complexo industrial. 

6.2.1.1 – Generalidades sobre a Vegetação da Região do Complexo Industrial 

A despeito de o Paraná apresentar somente 2,5% da superfície brasileira, o estado detém 
um número elevado das principais unidades fitogeográficas que ocorrem no território 
brasileiro. A superfície paranaense caracteriza-se por uma diversidade fitogeográfica com 
diferentes tipos de florestas entremeados por formações herbáceas e arbustivas, resultantes 
de peculiaridades geomorfológicas, pedológicas e climáticas (Roderjan et al., 2002). 

Com efeito, segundo Roderjan et al. (1993), são reconhecidas em todo o estado cinco 
grandes unidades fitogeográficas (Figura 6.36), a saber: Floresta Ombrófila Densa (Floresta 
Atlântica stricto sensu), Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária), Floresta 
Estacional Semidecidual (Floresta Estacional), Estepe (Campos) e Savana (Cerrado). 

Conforme o autor acima, aproximadamente 83% da superfície original do Estado do Paraná 
era ocupado por florestas nativas, estando às formações campestres (campos limpos e 
campos cerrados), restingas litorâneas, manguezais e várzeas representadas pelos 17% 
restantes. Este era o quadro original da vegetação paranaense até meados do século XIX, 
quando se iniciou um processo de profunda transformação da superfície, impulsionado, de 
modo eminente por fatores de caráter econômico. 

Nesse contexto, para a caracterização da vegetação presente na área de influência (ADA, 
AID e AII) do complexo industrial da Cargill, assumiu-se que esta se encontra totalmente 
inserida no Domínio da Mata Atlântica, incluindo fitofisionomias florestais (Floresta Ombrófila 
Mista Aluvial), além de ecossistemas associados, como as Estepes (campos) e as 
Formações Pioneiras de Influência Fluvial (brejos/banhados), esses últimos encontrados ao 
longo dos rios Taquara e Iapó. 

Nos itens a seguir são apresentadas as principais características das tipologias de 
vegetação identificadas na área de estudo. 
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Figura 6.36 – Mapa Fitogeográfico do Estado do Paraná 

 
Fonte: Originalmente elaborado por MAACK (1981) e modificado por Roderjan & Galvão (1994). 

6.2.1.1.1 – Formações Pioneiras 

De acordo com o aludido por Kosera (2008), formação pioneira é uma expressão utilizada 
para denominar tipos de cobertura vegetal formados por espécies colonizadoras de 
ambientes novos, i.e., surgidos em função da ação recente de agentes morfodinâmicos e 
pedogenéticos. As espécies que ocorrem nesses ambientes, denominadas pioneiras, 
desempenham importante papel na preparação do meio à instalação subsequente de 
espécies mais exigentes ou menos adaptadas às condições de instabilidade ambiental 
(Leite & Klein, 1990). 

A formulação do conceito das Formações Pioneiras fundamenta-se principalmente no que 
tange ao processo de expansão da cobertura vegetal sobre ambientes naturais isentos de 
ação antrópica. A vegetação nessas condições é denominada como sistemas edáficos de 
primeira ocupação, e encontra-se em constante sucessão. Mostra-se, além disso, bastante 
específica e adaptada ou com tolerância às condições de instabilidade natural dos fatores 
ambientais (IBGE, 1992). Essas condições são principalmente determinadas pelas 
sucessivas deposições de materiais que são carreados durante as cheias dos rios sobre as 
superfícies aplainadas, promovendo o rejuvenescimento dos solos que, por esse motivo, 
são pedologicamente instáveis (Leite & Klein, 1990; Kosera, 2008). 

As comunidades vegetais nesses ambientes se desenvolvem sobre planícies aluviais e/ou 
em depressões periodicamente alagáveis e estão relacionadas à duração das inundações e 
à dinâmica das comunidades vegetais estabelecidas; com uma flora que assume formas 
herbáceas, arbustivas até arbóreas. Trata-se de uma vegetação tipicamente de transição 
que se desenvolve em situação pedológica altamente seletiva, para então, ser gradualmente 
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substituída por formações vegetais mais complexas e mais exigentes em termos de 
condições físicas (Leite & Klein, 1990). 

Segundo Kosera (2008), as Formações Pioneiras com Influência Fluvial (comunidades 
aluviais) são tipologias de vegetação relacionadas aos ambientes naturais de grande 
fragilidade. Ocorrem em meio à saturação hídrica periódica. Fisionomicamente, sugere 
homogeneidade, não obstante, apresentam peculiaridades principalmente em relação à 
florística, que pode estar relacionada às diferentes unidades geopedológicas nas quais as 
espécies ocorrem. 

Ainda, conforme assevera Kosera (2008), aspectos do meio físico como o regime hídrico, 
tipo de solo e forma de relevo, adicionalmente as características climáticas, podem ter 
relação direta com a ocorrência e distribuição das espécies na paisagem, caracterizando 
uma elevada diversidade de espécies, tanto da fauna como da flora. 

Para alguns autores, as comunidades aluviais também são conhecidas como campos 
edáficos (Klein & Hatschbach, 1962), campos de inundação (Klein, 1964), brejos (Joly, 
1970) ou várzeas (Maack, 1981). Correspondem às comunidades vegetais que se 
desenvolvem notadamente sobre planícies aluviais ou margens de lagoas (Leite & Klein, 
1990). Podem ainda, segundo Rodrigues (2000), ser denominadas de formação ribeirinha 
com influência fluvial permanente ou sazonal. 

Por apresentarem água em excesso, este ambiente constitui-se com um elemento seletivo 
da vegetação (Leite & Klein, 1990). O solo inundado impede, durante alguns meses, o 
acesso de ar ao sistema; necessário à respiração das raízes, criando, dessa forma, um 
ambiente anaeróbico ou com baixa oxigenação, no qual somente certas espécies adaptadas 
conseguem prosperar (Caetano, 2003). 

Quanto à diversidade florística, Formações Pioneiras com Influência Fluvial são constituídas 
principalmente por espécies das famílias Poaceae e Cyperaceae, cujo conjunto destas, 
apresenta-se com grande uniformidade fitofisionômica (Klein & Hatschbach, 1962). 
Destacam-se também espécies das famílias Lentibulariaceae, Droseraceae, Lycopodiaceae, 
Mayacaceae, Eriocaulaceae e Juncaceae (Maack, 1981). 

Conforme a quantidade de água acumulada e o tempo que esta permanece no ambiente, 
essa fitofisionomia pode variar quanto ao porte (Silva et al., 1997). Na medida em que as 
fases sucessionais avançam, iniciando normalmente em uma etapa alagada conhecida 
como hidrossere, os estágios vão desde graminoide, passando pelo gramíneo-herbáceo, até 
chegar ao arbustivo (SEPLAN, 1989). 

Braga (1962) descreveu brevemente a fisionomia de áreas de campos de inundação, ao 
longo do rio Ivaí, nas adjacências do município de Cruzeiro do Oeste/PR. Na descrição dos 
cita espécies e famílias mais frequentes, destacando dentre essas as famílias Poaceae, 
Cyperaceae e Melastomataceae. 

Klein & Hatschbach (1970/1971), descrevendo a fitofisionomia na região dos Campos 
Gerais, estado do Paraná, mencionam a ocorrência, entre outros ambientes, de banhados e 
várzeas de inundação. Para essas áreas citam a dominância de espécies herbáceas, 
principalmente das famílias Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae e Xyridaceae. 

Imaguire (1985) descreveu os diferentes estágios da hidrossere em uma área localizada no 
município de Pinhais/PR, dentre os quais, caracterizou o brejo de ciperáceas e a várzea 
úmida, citando como as principais famílias: Cyperaceae, Poaceae, Juncaceae, 
Eriocaulaceae, Xyridaceae e Apiaceae. 
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No estudo de Silva et al. (1997), realizado no município de São Mateus do Sul/PR, foram 
reconhecidos três ambientes na várzea do rio Iguaçu, cada qual com composição florística 
própria. Nesses três ambientes foram registradas 215 espécies, distribuídas em 163 
gêneros de 81 famílias, com destaque para as famílias Rubiaceae, com 14 espécies, 
seguido por Asteraceae com 13, Myrtaceae com 11 e Cyperaceae, com nove espécies. 

Campos & Souza (1997) e Souza et al. (1997) realizaram um estudo sobre a vegetação na 
planície de inundação do alto rio Paraná, região oeste do PR. Os autores descreveram as 
formações florestais, e as formações não-florestais, representadas pelas várzeas. Entre 
outras características, citam as espécies com maior ocorrência nessas formações.  Além 
desses trabalhos, cabe sublinhar os estudos de Cervi et al. (1983), Irgang et al. (1984), 
Pedralli et al. (1985), Oliveira et al. (1988), Pedralli et al. (1993), Irgang & Gastal Junior 
(1996), Gastal Junior & Irgang (1997), Thomaz et al. (1999) e Maltchik et al. (2002), nos 
quais foram efetuados levantamentos específicos da vegetação macrófita aquática, listando, 
entre outras, espécies com ocorrência em áreas de várzeas da região Sul do Brasil. 

6.2.1.1.2 – Formações Campestres 

De acordo com Veloso et al. (1991), as Estepes, ou os Campos-Gerais Planálticos como 
também são conhecidos, são formações campestres que sofrem estacionalidade fisiológica 
devido ao frio e pela escassez hídrica. A região do planalto de Santa Catarina é 
caracterizada pela presença de florestas com agrupamentos quase puros de araucárias, que 
são interrompidas diversas vezes pelos chamados campos limpos/campos sujos, e por uma 
vegetação de transição, denominada localmente de “mata de faxinal” (Klein, 1978). 

Estepe Gramíneo-Lenhosa é referida por Veloso et al. (1991) pela presença de “florestas de 
galeria”, acompanhada de estrato herbáceo, também marcado pelas ações antrópicas que 
causam desertificação nas estações climáticas desfavoráveis. Klein (1978) descreve as 
estepes da região do empreendimento como "campos do planalto com capões, florestas 
ciliares e pequenos bosques de pinhais” e "campos limpos associados em maior ou menor 
grau com os campos sujos", sendo ambos compostos principalmente por espécies das 
famílias Poaceae, Cyperaceae, Asteraceae, Fabaceae e Verbenaceae, sendo ainda 
acompanhados pelos capões e as matas de galeria, que por vezes se adensam formando 
bosques de pinhais no seu interior. 

Para Alonso (1977), em algumas áreas situadas no Planalto Meridional na região Sul do 
Brasil, ocorre uma tipologia de vegetação que é caracterizada pela dominância de uma 
cobertura herbácea contínua, formada, maiormente por espécies graminóides, que podem 
estar entremeadas por subarbustos isolados ou em pequenos agrupamentos. Pelo sistema 
de classificação da vegetação brasileira (IBGE, 1992/2012) é denominada de Estepe 
Gramíneo-Lenhosa, sendo também conhecida como campos (Maack, 1981) ou campos 
naturais (Leite & Klein, 1990). 

Segundo Leite (1995), os campos ocorrem em ambientes variados e estão geralmente 
localizados em regiões planas ou plano-deprimidas. Podem ocorrer de forma dominante ou 
formando mosaicos com a Floresta Ombrófila Mista, compondo uma paisagem que é 
bastante característica do Sul do Brasil (Oliveira, 2002). Usualmente, os solos das áreas 
ocupadas pelos campos são distróficos (Rizzini et al., 1988), sendo derivados de arenitos ou 
de derrames basálticos ácidos, rasos e pedregosos (Leite, 1995). 

No estado do Paraná, a vegetação de campos é dominante na borda oriental do Segundo 
Planalto, na bacia do rio Jordão e no município de Palmas, onde têm origem as nascentes 
de inúmeros rios (Klein, 1964). Já em Santa Catarina, ocorrem como “ilhas”, quase sempre 
cercados ou atravessados pela Floresta Ombrófila Mista (Klein, 1984). 
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Conforme sublinham Rizzini et al. (1988), entre as espécies que ocorrem nos campos 
muitas delas são denominadas de xerófitas e esclerófitas, correspondendo respectivamente 
às plantas de ambientes com estresse hídrico (escassez de água) num determinado 
período. Amiúde, essas espécies possuem estruturas morfológicas que lhes conferem maior 
resistência às queimadas e geadas anuais, à exposição diária à incidência da luz do sol e 
aos altos índices de evapotranspiração (Leite & Klein, 1990). Dentre essas estruturas, 
comumente são observados rizomas grossos, bulbos e xilopódios (Maack, 1981). 

As famílias Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Fabaceae, e Melastomataceae são citadas 
como as mais ricas em levantamentos florísticos realizados em áreas de campos, como 
indicam os resultados dos trabalhos de Klein (1979), Buselato & Bueno (1981), Aguiar et al. 
(1986), Boldrini & Eggers (1986), Boldrini & Miotto (1987), Girardi-Deiro et al. (1992), Zocche 
& Porto (1992) e Cervi et al. (2007). 

6.2.1.1.3 – Formações Florestais 

O termo ombrófila (do grego: amigo da chuva), convém lembrar, foi estabelecido por 
Ellemberg & Mueller-Dombois (1965). Trata-se de um ecossistema onde os índices 
pluviométricos são importantes o ano todo, oscilando entre períodos mais chuvosos 
(primavera/verão) ou com menores índices pluviométricos (outono/inverno). Já o termo 
misto é adotado em alusão a coexistência de representantes das floras tropical (afro-
brasileira) e temperada (austro-brasileira), em marcada relevância fisionômica de elementos 
Coniferales e Laurales, onde domina a espécie Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze 
(Araucariaceae), de comportamento gregário e com elevado valor econômico e paisagístico 
(IBGE, 1992; Leite, 1994). 

Compreende as formações florestais típicas e exclusivas dos planaltos da região Sul do 
Brasil, com disjunções na região Sudeste e em países vizinhos (Paraguai e Argentina). 
Encontra-se predominantemente entre 800 e 1.200 m.s.n.m., podendo eventualmente 
ocorrer acima desses limites. Estas florestas apresentam uma estrutura mais homogênea do 
que a Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica sensu stricto), pela evidência dos pinheiros 
geralmente abundantes no dossel; todavia ao se analisar o sub-bosque se detecta 
acentuada heterogeneidade (Klein, 1984). Veloso et al. (1991), afirmam que a presença de 
gêneros primitivos na vegetação, como Araucaria, Podocarpus e Drymis, confere ao planalto 
meridional catarinense uma ocupação recente a partir de refúgios altomontanos, 
apresentando diferentes formações. 

Esta fitofionomia florestal apresenta uma estrutura definida e geralmente é bem 
estratificada, com dosséis uniformes e emergentes, onde os emergentes são caracterizados 
unicamente pelas copas das araucárias, podendo alcançar até 40 m de altura. O dossel 
apresenta altura entre 15 e 20 m e é constituído, predominantemente, por espécies 
latifoliadas representadas pelas famílias Myrtaceae e Lauraceae. Os gêneros mais 
importantes presentes nesta tipologia florestal são: Ocotea, Cedrela, Ilex, Parapiptadenea, 
Matayba, Machaerium, Nectandra e Prunus (Martins, 2009). 

Schaaf et al. (2006) estudaram as alterações florísticas e estruturais ocorridas em uma 
Floresta Ombrófila Mista, entre o período de 1979 e 2000 localizada no município de São 
João do Triunfo/PR. Em 1979, foram registradas 51 espécies, de 29 famílias botânicas, 
enquanto que no ano 2000, foram encontradas 55 espécies de 31 famílias. Destas, apenas 
sete (Araucaria angustifolia, Ilex dumosa, Matayba elaeagnoides, Ocotea porosa, 
Capsicodendron dinisii, Nectandra grandiflora e Campomanesia xanthocarpa), das mais de 
50 espécies, representaram 80,4% dos indivíduos em 1979 e, no ano de 2000, as mesmas 
espécies acrescidas de Ocotea corymbosa responderam por quase 81% do número total de 
indivíduos. Os autores deste trabalho observaram que todos os indicadores analisados 
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mostraram que a comunidade amadureceu no período estudado e que Araucaria 
angustifolia acentuou a dominância na floresta, durante este período. 

Machado et al. (2008) determinaram os parâmetros fitossociológicos de um fragmento de 
Floresta Ombrófila Mista, em Curitiba/PR, por meio de censo, ou seja, medição de todas as 
árvores da floresta. As espécies mais importantes do fragmento florestal, de acordo com os 
Valores de Cobertura (IVC) calculados, foram Araucaria angustifolia, Casearia sylvestris, 
Luehea divariacata, Ocotea puberula, Symplocus tetrandra, Jacaranda puberula, Schinus 
terebinthifolius, Gochnatia polymorpha, Myrcia hatschbachii e Allophylus edulis. As 
conclusões do estudo acima indicaram uma grande diferença entre os resultados 
encontrados e outros levantamentos, tais diferenças foram atribuídas ao erro proporcionado 
pela técnica de amostragem, pelo padrão de distribuição espacial das espécies e o estágio 
sucessional, aliado a diferenças entre os fatores edafoclimáticos entre regiões distintas. 

Herrera et al. (2009) realizaram uma análise florística e fitossociológica de uma área de 
Floresta Ombrófila Mista, na Reserva Florestal Embrapa/Epagri, Caçador/SC. As dez 
principais espécies florestais encontradas foram Cupania vernalis, Araucaria angustifolia, 
Ocotea porosa, Capsicodendron dinisii, Prunus brasiliensis, Ocotea pulchella, Clethra 
scabra, Matayba elaeagnoides, Ocotea puberula e Sebastiania commersoniana. Os autores 
concluíram que o mesmo padrão florístico que caracteriza na Reserva Florestal 
Embrapa/Epagri foi registrado em outras áreas de ocorrência da Floresta Ombrófila Mista. 

Rode et al. (2009) compararam a florística de uma Floresta Ombrófila Mista e uma 
vegetação arbórea estabelecida sob um povoamento de araucária de 60 anos de idade, na 
FLONA de Irati/PR. De acordo com os resultados, na Floresta Ombrófila Mista foram 
encontradas 29 espécies, 13 gêneros e 9 famílias a mais que na área do povoamento de 
araucária. As espécies com maior frequência na área de Floresta Ombrófila Mista foram Ilex 
paraguariensis, Ocotea odorifera e Araucaria angustifolia, enquanto que na área do 
povoamento, as espécies mais frequentes foram a Myrsine umbellata, Psychotria vellosiana 
e Casearia sylvestris. 

6.2.1.2 – Metodologia 

A metodologia empregada para a caracterização da cobertura vegetal da área de influência 
do Complexo Industrial da Cargill considerou atributos quali (florística) e quantitativos 
(fitossociologia) das principais tipologias registradas na área. Nos itens subsequentes estão 
detalhados os métodos de estudo utilizados para a elaboração do diagnóstico de vegetação 
do complexo industrial. 

6.2.1.2.1 – Estudo Florístico 

O levantamento florístico foi realizado a partir da classificação taxonômica da comunidade 
vegetal presente na área do complexo, abordando uma breve descrição das fitofisionomias 
encontradas, relacionando-as com as condições do relevo e hidrografia. 

A metodologia de amostragem adotada para o estudo florístico foi a do “Caminhamento”, 
proposta por Filgueiras et al. (1994). Tal levantamento abrangeu as áreas de interesse e 
considerou as principais espécies vegetais de cada fitofisionomia (baseado em IBGE, 2012) 
e as diferentes formas de vida (hábitos), quais sejam: ervas, epífitas, lianas, arbustos, 
árvores e as tipologias de vegetação onde foram registradas. 

Outro aspecto importante avaliado foi em relação às espécies-chave (espécies consideradas 
raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e/ou legalmente protegidas), as quais, quando 
registradas, foram devidamente caracterizadas. 
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 Identificação 

A identificação taxonômica das espécies foi efetuada em campo com auxílio de literatura 
específica. Alguns táxons, por não apresentarem estruturas reprodutivas na ocasião do 
estudo, muitas vezes não são passíveis de identificação. Nesses casos, as espécies 
indeterminadas foram classificadas como Ignota. 

As famílias e os gêneros de Magnoliophyta foram delimitados segundo o sistema de 
classificação do Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 2009), enquanto que a delimitação 
de famílias e gêneros de Pteridophyta seguiu o sistema proposto por Smith et al. (2006). 
Para a grafia das espécies e respectivos autores foi consultada a base de dados da flora 
brasileira (Lista de Espécies da Flora do Brasil). 

 Formas de Vida 

Para a caracterização das formas de vida das espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas 
utilizou-se o Manual Técnico de Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), enquanto que para as 
espécies de hábito epifítico (holo e hemiepífitas) empregou-se a classificação proposta por 
Benzing (1990), com algumas modificações, conforme critérios indicados na Tabela 6.33. 

Tabela 6.33 – Classificação das Formas de Vida das Espécies da Flora Registradas na 
Área de Influência do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

FORMA DE VIDA SIGLA DESCRIÇÃO 

Árvore Arv. Correspondem aos macros, mesos e microfanerófitos
[1]

. 

Arbusto / Subarbusto Arb. / Subarb. Correspondem aos nanofanerófitos
[2]

. 

Liana Lia. Correspondem aos cipós lenhosos ou não. 

Erva Terrícola Erv. Ter. 
Inclui as espécies que compõem o piso da floresta; 
correspondem aos caméfitos

[3]
. 

Erva 

Epífita
[4]

 Erv. Epi. 
Refere-se às espécies que se sustentam sobre outras 
plantas sem delas retirar nutrientes (e.g. famílias 
Araceae, Bromeliaceae e Orchidaceae). 

Aquática Erv. Aqu. 
Refere-se às espécies que habitam lagoas, lagos, brejos 
e ambientes hidromórficos. 

Palmeira Palm. 
Refere-se às espécies de palmeiras cujo caule é indiviso 
e termina em uma coroa de folhas denominada estípite. 

1
 Fanerófitos: plantas perenes cujas gemas de brotação, situadas sobre talos aéreos erguidos e lenhosos, se encontram a uma 

altura de ≥0,25 m do solo. Estão, por este motivo, permanentemente expostas às condições climáticas. De acordo com a 
localização das gemas dividem-se em: Microfanerófitos (gemas entre 2,0-8,0 m - arbustos arborescentes e arvoretas); 
Mesofanerófitos (gemas entre 8,0-30 m – arvoretas) e Macrofanerófitos (gemas acima de 30 m - árvores de grande porte). 

2
 Nanofaneófitos (gemas entre 0,25-2,0 m acima do solo - subarbustos e arbustos). 

3
 Caméfitos: apresentam gemas no sistema aéreo, acima da superfície do solo, porém abaixo de uma certa altura, que varia 

segundo diferentes autores; seus ramos secam e caem periodicamente (na estação adversa), de modo que a planta se 
reduz a um sistema aéreo não mais alto que 0,25 ou 0,50 m. 

4
 Epífitas ou Holoepífitas: também denominadas de epífitas verdadeiros; nascem e crescem sobre outros vegetais 

(hospedeiros). 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

6.2.1.2.2 – Estudo Fitossociológico 

Os dados fitossociológicos foram extraídos de um Inventário Florestal realizado em 2013, o 
qual subsidiou o licenciamento de uma Linha de Transmissão (LT) que se encontra 
totalmente inserida na área de influência do Complexo Industrial. 
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Para o estudo fitossociológico foi utilizado o método de parcela fixa, sendo instaladas 22 
unidades amostrais com dimensão de 20 x 10 m (200 m2) nos fragmentos florestais 
existentes na área, totalizando 4.400 m2 amostrados. O critério de inclusão das amostras foi 
de ≥15 cm de CAP (circunferência a altura do peito). As variáveis utilizadas para 
caracterização da estrutura horizontal da vegetação florestal podem ser observadas no 
quadro a seguir (Tabela 6.34). 

Tabela 6.34 – Quadro-Síntese com Descritivo das Variáveis Fitossociológicas e 
Equações Utilizadas no Estudo da Estrutura Horizontal da Vegetação da 
Área de Influência do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

VARIÁVEL SIGLA EQUAÇÃO DESCRIÇÃO 

Frequência Absoluta FA        (
   

   
) 

NAi = número de parcelas em que ocorre a 
espécie “i”; 

NAT = número total de espécies. 

Frequência Relativa FR    (
   

∑     
   

) 

FAi = Frequência Absoluta da espécie “i”; 

FAT = somatória da Frequência Absoluta de 
todas as espécies. 

Densidade Absoluta DA       (
 

 
) 

Ni = número total de indivíduos amostrados; 

U = unidade de área (ha); 

A = área amostrada (m
2
). 

Densidade Relativa DR        (
  

 
) 

Ni = número de indivíduos da espécie “i”; 

N = número total de indivíduos amostrados de 
todas as espécies. 

Dominância Absoluta DoA      ∑  

 

   

(
 

 
) 

gi = Área Basal da espécie “i”; 

U = unidade de área (ha); 

A = área amostrada (m
2
). 

Dominância Relativa DoR         (
∑    
   

 
) 

gi = Área Basal da espécie “i”; 

G = Área Basal total. 

Índice de Valor de 
Importância 

IVI                

FR = Frequência Relativa; 

DR = Densidade Relativa; 

DoR = Dominância Relativa. 

Índice de Valor de 
Cobertura 

IVC            
DR = Densidade Relativa; 

DoR = Dominância Relativa. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

6.2.1.3 – Resultados 

Foram registradas três tipologias de vegetação natural e outros usos do solo na área de 
influência do Complexo Industrial da Cargill. As formações florestais identificadas são 
constituídas por fragmentos de Floresta Ombrófila Mista Aluvial, situados ao longo dos 
cursos d‟água existentes na área (rios Iapó e Taquara). As formações campestres (Estepe 
Gramíneo-lenhosa), por sua vez, encontram-se distribuídas em pequenas manchas 
margeando os cultivos agrícolas e as bordas dos fragmentos florestais. Além destas, 
também foi identificada uma tipologia de porte herbáceo-arbustivo sobre os solos 
encharcados localizados no entorno do rio Iapó, enquadrada como Formação Pioneira de 
Influência Fluvial (Várzea). 
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Em relação à diversidade florística foram registradas mais de 270 espécies de plantas das 
mais variadas formas de vida. As famílias botânicas mais representativas, em termos de 
riqueza de espécies foram Fabaceae, Asteraceae, Myrtaceae, Lauraceae, Poaceae, 
Euphorbiaceae, Bignoniaceae, Rubiaceae e Sapindaceae. 

6.2.1.3.1 – Cobertura Vegetal e Uso do Solo da Área de Influência Indireta 

A Área de Influência Indireta (AII), no contexto do Meio Biótico, abrange quase 4.500 ha e 
inclui grande parte da bacia do rio Taquara que deságua em um trecho da margem direita 
do rio Iapó. 

Em termos de vegetação e uso do solo (Tabela 6.35 e Figura 6.37), os campos agrícolas e 
pastagens (Foto 6.03) revestem a maior parte do terreno, representando 80% da superfície 
da AII. Seguido pelos fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (Foto 6.06) que se situam 
principalmente ao longo dos cursos d‟água (rios Iapó, Taquara, Tabuão e ribeirão lagoa da 
onça), perfazendo pouco mais de 10% da cobertura da área. 

Os remanescentes de campos limpos (Estepe Gramíneo-Lenhosa) representam 8% do total 
(Foto 6.04), com aproximadamente 333 ha. As áreas de várzea (Formações Pioneiras de 
Influência Fluvial) encontram-se ao longo dos meandros formados pelo rio Iapó (Foto 6.05), 
ao noroeste da AII e ocupam 34,58 ha, o que representa algo acima de 1% do total. Os 
corpos hídricos mais significativos somam pouco mais de 19 ha. 

Tabela 6.35 – Cobertura Vegetal Natural e Uso do Solo da Área de Influência Indireta 
do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

CLASSE DE VEGETAÇÃO E USO SOLO ÁREA (em Ha) % 

Agricultura 3.471,24 78 

Estepe Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo) 333,29 8 

Floresta Ombrófila Mista 577,07 13 

Formação Pioneira de Influência Fluvial (Várzea) 34,58 1 

Lagoa 7,55 <1 

Rio Iapó 11,67 <1 

TOTAL 5.196,55 100 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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Foto 6.03 – Vista Geral das Áreas de Agricultura e de Pastagem Registradas na Área 
de Influência Indireta do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Foto 6.04 – Vista Geral dos Campos Limpos (Estepe Gramíneo-Lenhosa) Registrados 
na Área de Influência Indireta do Complexo Industrial da Cargill, 
Castro/PR 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Foto 6.05 – Vista Geral de uma Formação Pioneira de Influência Fluvial Registrada na 
Área de Influência Indireta do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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Foto 6.06 – Aspecto Geral da Floresta Ombrófila Mista Aluvial Registrada na Área de 
Influência Indireta do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

6.2.1.3.2 – Cobertura Vegetal e Usos do Solo da Área de Influência Direta 

Na Área de Influência Direta (AID), assim como na maior parte da região onde se situa o 
complexo industrial da Cargill a atividade agrícola encontra-se, há décadas, bastante 
consolidada. Em termos de área e representatividade os campos agrícolas são os mais 
expressivos nessa área, perfazendo cerca de 450 ha (87%) da cobertura do solo (Tabela 
6.36 e Foto 6.07). As formações florestais e campestres representam 10% da superfície da 
AID, com pouco mais de 65 ha, considerando o conjunto. Ambas as formações estão 
localizadas ao longo do rio Taquara (Foto 6.08 e 6.09), com exceção de um pequeno 
fragmento de campo que acompanha uma drenagem, já próximo à PR-090. 

Tabela 6.36 – Cobertura Vegetal e Uso do Solo da Área de Influência Direta do 
Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

CLASSE DE VEGETAÇÃO E USO SOLO ÁREA (em Ha) % 

Agricultura 448,36 87 

Estepe Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo) 31,52 6 

Floresta Ombrófila Mista 33,71 4 

Lagoa 1,18 <1 

TOTAL 514,78 100 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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Foto 6.07 – Vista Geral das Áreas de Agricultura Registradas na Área de Influência 
Direta do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Foto 6.08 – Aspecto Geral da Floresta Ombrófila Mista Aluvial Encontrada na Área de 
Influência Direta do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Foto 6.09 – Aspecto Geral dos Campos Limpos (Estepe Gramíneo-Lenhosa) 
Registrados na Área de Influência Direta do Complexo Industrial da 
Cargill, Castro/PR 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 



6 – Diagnóstico Socioambiental da Área de Influência 

2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 6.97 

6.2.1.3.3 – Cobertura Vegetal da Área Diretamente Afetada 

Na Área Diretamente Afetada (ADA) do complexo industrial existem duas plantas industriais 
instaladas, aliás, Cargill e Evonik, além da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 
localizada no limite leste da área, a qual opera para ambas as plantas. Considerando toda a 
estrutura industrial em operação, a área ocupada por estas abrange aproximadamente de 
50 ha (20%). 

A cobertura vegetal natural existente na ADA se resume a pequenos fragmentos de campo 
limpo (Estepe Gramíneo-Lenhosa) com 12,4 ha (5%) de área, situados nas adjacências das 
plantas industriais mencionadas acima. O restante da superfície do terreno do complexo, 
que compreende quase 75% da área (184,5%), é revestido por agricultura, conforme ilustra 
a Figura 6.38. 

Figura 6.38 – Cobertura Vegetal da Área Diretamente Afetada do Complexo Industrial 
da Cargill, Castro/PR 

 
Fonte: Imagem extraída do Google Earth

®
 (2014) 

6.2.1.3.4 – Diversidade Florística 

De acordo com o banco de dados da flora brasileira ocorrem no Estado do Paraná cerca de 
6.300 espécies de plantas, pertencentes a 200 gêneros e 192 famílias botânicas (Flora do 
Brasil 2020). Na área de Influência do Complexo Industrial da Cargill foram registradas 271 
espécies entre ervas, arbustos, palmeiras e árvores, distribuídas em 196 gêneros e 71 
famílias, a lista de espécies e registros fotográficos pode ser verificada no (Anexo 6.01). 

No que diz respeito à riqueza de espécies, as famílias que se destacaram como as mais 
importantes foram Fabaceae com 27 espécies, seguida por Asteraceae (26 spp.), Myrtaceae 
(24 spp.), Lauraceae e Poaceae (14 spp. cada), Euphorbiaceae (13 spp.) e Bignoniaceae, 
Rubiaceae e Sapindaceae (7 spp. cada), conforme exibe a Figura 6.39. 
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Considerando o somatório da riqueza destas nove famílias botânicas (139 espécies), juntas 
elas detêm mais da metade (51,3%) da riqueza total encontrada na área de influência do 
complexo industrial. O restante da riqueza é compartilhado pelas outras 183 famílias. 

Segundo Roderjan et al. (2005), as famílias mais importantes nas formações florestais com 
araucária, em termos de espécies, são Myrtaceae, Salicaceae, Fabaceae, Sapindaceae e, 
principalmente, Lauraceae. Em relação às formações campestres, por outro lado, as famílias 
tidas com as mais ricas são Poaceae, Cyperaceae, Fabaceae e Melastomataceae (Klein, 
1979; Boldrini & Miotto, 1987; Zocche & Porto, 1992 e Cervi et al., 2007). Em termos de 
riqueza, os gêneros mais representativos foram Baccharis, Myrcian e Eugenia, com seis 
espécies cada, seguido por Ilex e Eryngium (5 espécies cada), Ocotea e Solanum (4 
espécies cada), e os gêneros Andropogon, Casearia, Cordia, Inga, Nectandra, Sebastiania e 
Sisyrinchium (com 3 espécies cada). 

Figura 6.39 – Distribuição das Principais Famílias Botânicas, em Relação ao Número 
de Espécies, Registradas na Área de Influência do Complexo Industrial 
da Cargill, Castro/PR 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Quanto às formas de vida, as árvores apresentaram o maior número de espécies, com 167 
táxons identificados (61,6%), seguido de longe pelas ervas terrícolas (70 espécies – 25,6%) 
e arbustos (12 espécies – 4,4%). Na Figura 6.40 pode ser observada a distribuição das 
espécies de acordo com as formas de vida. 
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Figura 6.40 – Distribuição das Espécies, de Acordo com as Formas de Vida, 
Registradas na Área de Influência do Complexo Industrial da Cargill 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

 Espécies-Chave 

As espécies-chave podem ser definidas como aquelas que exercem importante papel 
ecológico em uma rede trófica, de modo que se retiradas, a estrutura da comunidade pode 
ser comprometida. 

Essas espécies possuem atributos ecológicos diferenciados e influenciam, em muitos casos, 
no controle de outras espécies, logo, elas determinam a extinção ou grandes mudanças na 
abundância de várias espécies dentro da comunidade (Ricklefs, 1996). Validamente, foram 
eleitas como espécies-chave no presente diagnóstico as seguintes categorias: Espécies 
Endêmicas e Raras, Espécies Ameaçadas e Espécies Exótico-Invasoras. 

- Espécies Endêmicas e Raras 

Foram registradas 39 espécies endêmicas (Lista da Flora do Brasil 2016), distribuídas em 
17 famílias botânicas (Tabela 6.37). Destas, é oportuno destacar as espécies cuja 
distribuição é restrita a região Sul do país, ou aquelas que têm ocorrência na Floresta 
Ombrófila Mista e/ou nas formações campestres. Nesse contexto, se destacaram as 
espécies Chromolaena umbelliformis (Asteraceae), exclusiva das estepes do Paraná; Oxalis 
bisecta (Oxalidaceae), ocorrente nas estepes dos estados do Paraná e Santa Catarina; Inga 
lentiscifolia (Fabaceae), espécie exclusiva da região Sul e Eugenia rostrifolia (Myrtaceae), 
de ocorrencia na Floresta Ombrófila Mista dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. 

Arv. Erv. Ter. Arb. Lia. Erv. Epi. Subarb. Palm.
Erv.
Aqu.

N° de Espécies 167 70 12 8 6 4 1 2

% 61,6 25,8 4,4 3,0 2,2 1,5 0,4 0,7
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Tabela 6.37 – Relação das Espécies Endêmicas Identificadas na Área de Influência do 
Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR, com as Respectivas Famílias, 
Nomes Populares e Distribuição Geográfica 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME POPULAR 
DISTRIBUIÇÃO 

NATURAL 

APIACEAE   

Eryngium canaliculatum Cham. & Schltdl. -- SE e S 

ASTERACEAE   

Baccharis pentodonta Malme vassoura SE e S 

Chromolaena umbelliformis (Dusén) King & Rob. -- PR 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera sucará SE e S 

Gochnatia velutina (Bong.) Cabrera cambará SP e PR 

Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme vassourão-branco SE e S 

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker -- CO, SE e S 

AQUIFOLIACEAE   

Ilex microdonta Reissek caúna SE e S 

BIGNONIACEAE   

Jacaranda micrantha Cham. caroba SE e S 

Jacaranda puberula Cham. carobinha SE e S 

BROMELIACEAE   

Tillandsia usneoides (L.) L. barba-de-velho NE, SE e S 

CANELLACEAE   

Cinnamodendron dinisii Schwacke pimenteira SE e S 

CUNONIACEAE   

Lamanonia ternata Vell. guaraperê NE, CO, SE e S 

Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. gramimunha SE e S 

ELAEOCARPACEAE   

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth. sapopema NE, SE e S 

Sloanea lasiocoma K.Schum. sapopema CO, SE e S 

EUPHORBIACEAE   

Croton pallidulus Baill. velame SE e S 

FABACEAE   

Cassia leptophylla Vogel falso-barbatimão SE e S 

Crotalaria micans Link marmeleiro SE e S 

Inga lentiscifolia Benth. ingá S 

Mimosa scabrella Benth. bracatinga SE e S 

LAURACEAE   

Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm. canela-papagaio SE e S 

Nectandra lanceolata Nees canela-amarela CO, SE e S 

Persea willdenovii Kosterm. pau-andrade NE, SE e S 

MYRTACEAE   

Eugenia rostrifolia D.Legrand batinga-branca SC e RS 

Myrceugenia euosma (O.Berg) D.Legrand cambuim SE e S 

Myrceugenia miersiana (Gardner) D.Legrand & Kausel batinga-vermelha NE, SE e S 

Myrcia glabra (O.Berg) D.Legrand guamirim-vermelho SE e S 

Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk. guamirim SE e S 

Myrcia retorta Cambess. guamirim-ferro SE e S 
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FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME POPULAR 
DISTRIBUIÇÃO 

NATURAL 

MYRTACEAE   

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel jaboticabeira SE e S 

Psidium cattleianum Sabine araçá-amarelo NE, SE e S 

Siphoneugena reitzii D.Legrand cambuim SE e S 

ONAGRACEAE   

Fuchsia regia (Vell.) Munz brinco-de-princesa NE, SE e S 

OXALIDACEAE --  

Oxalis bisecta Norlind -- S 

Oxalis myriophylla A.St.-Hil. -- SE e S 

PIPERACEAE   

Piper gaudichaudianum Kunth pariparoba NE, SE e S 

ROSACEAE   

Rubus sellowii Cham. & Schltdl. amorinha-preta SE e S 

RUBIACEAE   

Alseis floribunda Schott arma-de-serra NE, SE e S 

Legenda: CO – Centro-Oeste; NE – Nordeste; PR – Paraná; RS – Rio Grande do Sul; S – Sul; SE – Sudeste; SP – São Paulo e 
SC – Santa Catarina. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

- Espécies Exóticas / Invasoras 

Entre as espécies exóticas identificadas na área de influência, se destaca o Pinus; além de 
fruteiras do gênero Citrus, os quais são plantados nas proximidades das benfeitorias. 

- Espécies Ameaçadas 

De acordo com as listas de espécies ameaçadas, nacional (MMA, 2014) e estadual 
(SEMA/IAP, 2008), seis espécies ameaçadas ou raras foram identificadas na área estudada, 
conforme exibe a Tabela 6.38 e a Foto 6.10. 

Tabela 6.38 – Relação das Espécies da Flora Ameaçadas e Raras Identificadas na Área 
de Influência do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

# NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
STATUS DE 

AMEAÇA 
REFERÊNCIA 

1 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. pinheiro-do-paraná EN – Em Perigo MMA (2014) 

2 Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. grápia VU – Vulnerável MMA (2014) 

3 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso imbuia EN – Em Perigo MMA (2014) 

4 Cedrela fissilis Vell. cedro VU – Vulnerável MMA (2014) 

5 Machaerium paraguariense Hassl. farinha-seca Rara no Paraná SEMA/IAP (2008) 

6 Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. pau-marfim Rara no Paraná SEMA/IAP (2008) 

Legenda: Portaria MMA Nº 443 - 2014. Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção e 
SEMA/IAP - 2008. Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção no Paraná. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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Foto 6.10 – Registros Fotográficos das Espécies Ameaçadas e Raras com Ocorrência 
na Área de Influência do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  

  
Legenda: (A) pinheiro-do-paraná; (B) grápia; (C) imbuia; (D) cedro; (E) farinha-seca e (F) pau-marfim. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

6.2.1.3.5 – Estrutura Fitossociologica 

Na Tabela 6.39 podem ser observadas a relação das espécies registradas no estudo 
fitossociológico ordenadas, de forma decrescente, a partir do índice de valor de importância 
(IVI). Verificou-se, in loco, que as espécies mais importantes nos fragmentos estudados, 
considerando o Valor de Importância (IVI), foram Sebastiania commersoniana, Araucaria 
angustifolia, Schinus terebinthifolius, Lithraea molleoides, Nectandra grandiflora, Pera 

A B 

C D 

E F 
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glabra, Casearia sylvestris, Luehea divaricata, Zanthoxylum rhoifolium, Clethra scabra, 
Myrcia splendens e Ignota 04 representando, no conjunto, 51,65% dessa variável. 

Em relação às espécies e os respectivos número de indivíduos, se destacaram os táxons 
Sebastiania commersoniana, Schinus terebinthifolius, Nectandra grandiflora, Handroanthus 
albus, Lithraea molleoides, Pera glabra, Ignota 04 e Araucaria angustifolia que somados 
apresentaram 265 indivíduos, o que equivale a 44% do total amostrado. 

Já a densidade absoluta, as espécies cujo número de indivíduos por hectare ultrapassou 
uma centena foram Sebastiania commersoniana, Schinus terebinthifolius, Nectandra 
grandiflora, Handroanthus albus, Lithraea molleoides e Pera glabra, sendo, portanto as mais 
comuns nos fragmentos florestais amostrados. 

Considerando as frequências absoluta e relativa, as espécies mais significativas quanto a 
essas variáveis foram Schinus terebinthifolius, Pera glabra, Casearia sylvestris, Sebastiania 
commersoniana, Lithraea molleoides, Zanthoxylum rhoifolium, Myrcia splendens, Araucaria 
angustifolia, Clethra scabra, Myrsine umbellata, Lamanonia ternata, Myrsine coriacea, 
Vernonanthura discolor e Aspidosperma sp. que, no conjunto, representaram mais da 
metade (50,81%) desses valores. 

Tabela 6.39 – Relação das Espécies Arbóreas Registradas no Estudo Fitossociológico 
Efetuado na Área de Influência do Complexo Industrial da Cargill, 
Castro/PR, Ordenadas, de Forma Decrescente, de Acordo Índice de 
Valor de Importância 

ESPÉCIES N AB DA DR FA FR DoA DoR IVC IVI 

Sebastiania commersoniana 62 0,525 281,8 10,3 40,91 4,64 2,384 6,3 8,27 7,06 

Ignota 04 7 0,305 31,82 3,74 18,2 2,8 1,383 12,87 8,42 6,65 

Araucaria angustifolia 40 0,887 95,46 3,47 27,27 3,09 4,032 10,65 7,06 5,74 

Schinus terebinthifolius 43 0,225 195,4 7,11 59,1 6,71 1,02 2,69 4,9 5,5 

Lithraea molleoides 27 0,54 122,7 4,47 36,37 4,13 2,452 6,48 5,47 5,02 

Nectandra grandiflora 41 0,424 186,4 6,78 13,64 1,55 1,926 5,09 5,93 4,47 

Pera glabra 23 0,188 104,5 3,81 45,46 5,16 0,853 2,25 3,03 3,74 

Casearia sylvestris 19 0,138 86,36 3,15 40,92 4,65 0,627 1,66 2,4 3,15 

Luehea divaricata 18 0,424 81,82 2,98 9,1 1,04 1,927 5,09 4,03 3,04 

Zanthoxylum rhoifolium 18 0,116 81,82 2,97 31,82 3,61 0,53 1,41 2,19 2,66 

Clethra scabra 12 0,2 54,55 1,99 22,74 2,59 0,908 2,4 2,19 2,32 

Myrcia splendens 18 0,07 81,83 2,98 27,28 3,1 0,318 0,84 1,91 2,3 

Handroanthus albus 29 0,082 131,8 4,79 4,55 0,52 0,373 0,99 2,89 2,1 

Eugenia sp. 17 0,2 77,27 2,81 9,09 1,03 0,907 2,4 2,6 2,08 

Lamanonia ternata 7 0,214 31,82 1,16 18,19 2,07 0,971 2,56 1,86 1,92 

Ignota 02 3 0,262 13,64 0,5 9,1 1,04 1,19 3,14 1,82 1,55 

Cabralea canjerana 7 0,163 31,82 1,16 13,64 1,55 0,741 1,96 1,56 1,55 

Eugenia ramboi 13 0,075 59,09 2,15 13,64 1,55 0,34 0,9 1,52 1,53 

Mollinedia clavigera 14 0,056 63,64 2,31 13,64 1,55 0,254 0,67 1,49 1,51 

Myrsine coriacea 7 0,107 31,82 1,16 18,18 2,06 0,486 1,28 1,22 1,5 

Myrsine umbellata 6 0,069 27,28 1,01 22,74 2,59 0,315 0,84 0,92 1,47 

Actinostemon concolor 15 0,062 68,18 2,48 9,09 1,03 0,281 0,74 1,61 1,42 

Ocotea sp. 02 5 0,158 22,73 0,83 13,64 1,55 0,717 1,89 1,36 1,42 

Jacaranda micrantha 6 0,172 27,27 0,99 9,09 1,03 0,78 2,06 1,53 1,36 

Cedrela fissilis 4 0,2 18,18 0,66 9,09 1,03 0,907 2,4 1,53 1,36 

Vernonanthura discolor 8 0,046 36,36 1,32 18,18 2,06 0,211 0,56 0,94 1,31 
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ESPÉCIES N AB DA DR FA FR DoA DoR IVC IVI 

Aspidosperma sp. 7 0,063 31,82 1,16 13,64 1,55 0,287 0,76 0,96 1,15 

Campomanesia guaviroba 9 0,026 40,91 1,49 13,64 1,55 0,117 0,31 0,9 1,11 

Styrax leprosus 3 0,107 13,64 0,5 13,64 1,55 0,485 1,28 0,89 1,11 

Lithraea brasiliensis 5 0,114 22,73 0,83 9,09 1,03 0,517 1,37 1,1 1,07 

Ocotea sp. 5 0,067 22,73 0,83 13,64 1,55 0,306 0,81 0,82 1,06 

Sebastiania brasiliensis 9 0,044 40,91 1,49 9,09 1,03 0,198 0,52 1,01 1,01 

Machaerium stipitatum 4 0,091 18,18 0,66 9,09 1,03 0,414 1,09 0,88 0,93 

Gochnatia polymorpha 3 0,098 13,64 0,5 9,09 1,03 0,447 1,18 0,84 0,9 

Sapidum glandulosum 9 0,037 40,91 1,49 4,55 0,52 0,167 0,44 0,96 0,81 

Ocotea porosa 3 0,117 13,64 0,5 4,55 0,52 0,533 1,41 0,95 0,81 

Aegiphila integrifolia 5 0,041 22,73 0,83 9,09 1,03 0,184 0,49 0,66 0,78 

Ignota 01 1 0,137 4,545 0,17 4,55 0,52 0,621 1,64 0,9 0,77 

Prunus myrtifolia 3 0,022 13,64 0,5 13,64 1,55 0,1 0,27 0,39 0,77 

Matayba elaeagnoides 5 0,032 22,73 0,83 9,1 1,04 0,147 0,38 0,61 0,75 

Erythroxylum deciduum 5 0,027 22,73 0,83 9,09 1,03 0,123 0,33 0,58 0,73 

Aspidosperma pyricollum 3 0,052 13,64 0,5 9,09 1,03 0,234 0,62 0,56 0,72 

Dasyphyllum tomentosum 5 0,048 22,73 0,83 4,55 0,52 0,22 0,58 0,7 0,64 

Jacaranda puberula 4 0,045 18,18 0,66 4,55 0,52 0,205 0,54 0,6 0,57 

Daphnopsis racemosa 4 0,043 18,18 0,66 4,55 0,52 0,196 0,52 0,59 0,56 

Xylosma pseudosalzmanii 2 0,011 9,091 0,33 9,09 1,03 0,052 0,14 0,23 0,5 

Roupala brasiliensis 3 0,033 13,64 0,5 4,55 0,52 0,15 0,4 0,45 0,47 

Vitex megapotamica 1 0,059 4,545 0,17 4,55 0,52 0,268 0,71 0,44 0,46 

Fabaceae 01 4 0,017 18,18 0,66 4,55 0,52 0,078 0,21 0,43 0,46 

Ignota 09 1 0,052 4,545 0,17 4,55 0,52 0,237 0,63 0,4 0,44 

Miconia cinerascens 3 0,012 13,64 0,5 4,55 0,52 0,056 0,15 0,32 0,39 

Cinnamomum stenophyllum 2 0,022 9,091 0,33 4,55 0,52 0,098 0,26 0,29 0,37 

Ignota 08 1 0,029 4,545 0,17 4,55 0,52 0,13 0,34 0,25 0,34 

Eugenia involucrata 2 0,013 9,091 0,33 4,55 0,52 0,061 0,16 0,25 0,34 

Ignota 12 1 0,026 4,545 0,17 4,55 0,52 0,118 0,31 0,24 0,33 

Croton sp. 1 0,022 4,545 0,17 4,55 0,52 0,102 0,27 0,22 0,32 

Alchornea triplinervia 2 0,008 9,091 0,33 4,55 0,52 0,035 0,09 0,21 0,31 

Trichilia elegans 2 0,007 9,091 0,33 4,55 0,52 0,03 0,08 0,21 0,31 

Ignota 06 1 0,018 4,545 0,17 4,55 0,52 0,083 0,22 0,19 0,3 

Ignota 03 2 0,004 9,091 0,33 4,55 0,52 0,019 0,05 0,19 0,3 

Strychnos brasiliensis 2 0,003 9,091 0,33 4,55 0,52 0,014 0,04 0,18 0,29 

Euphorbiaceae 01 1 0,017 4,545 0,17 4,55 0,52 0,077 0,2 0,18 0,29 

Ficus sp. 1 0,015 4,545 0,17 4,55 0,52 0,067 0,18 0,17 0,29 

Calyptranthes concinna 1 0,011 4,545 0,17 4,55 0,52 0,05 0,13 0,15 0,27 

Ignota 10 1 0,01 4,545 0,17 4,55 0,52 0,047 0,12 0,14 0,27 

Ignota 11 1 0,01 4,545 0,17 4,55 0,52 0,044 0,12 0,14 0,27 

Ocotea bicolor 1 0,009 4,545 0,17 4,55 0,52 0,039 0,1 0,13 0,26 

Ignota 07 1 0,007 4,545 0,17 4,55 0,52 0,03 0,08 0,12 0,25 

Sebastiania serrata 1 0,006 4,545 0,17 4,55 0,52 0,026 0,07 0,12 0,25 

Myrcia retorta 1 0,005 4,545 0,17 4,55 0,52 0,021 0,06 0,11 0,25 

Myrcia sp. 1 0,005 4,545 0,17 4,55 0,52 0,021 0,06 0,11 0,25 

Casearia decandra 1 0,003 4,545 0,17 4,55 0,52 0,013 0,03 0,1 0,24 
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ESPÉCIES N AB DA DR FA FR DoA DoR IVC IVI 

Nectandra lanceolata 1 0,003 4,545 0,17 4,55 0,52 0,013 0,03 0,1 0,24 

Ignota 13 1 0,003 4,545 0,17 4,55 0,52 0,013 0,03 0,1 0,24 

Ignota 05 1 0,002 4,545 0,17 4,55 0,52 0,01 0,03 0,1 0,24 

Cupania vernalis 1 0,002 4,545 0,17 4,55 0,52 0,009 0,02 0,09 0,24 

Machaerium paraguariense 1 0,002 4,545 0,17 4,55 0,52 0,009 0,02 0,09 0,24 

TOTAL 607 7,565 2.673 100 873 100 34,35 100 100 100 

Legenda: N – número de indivíduos; AB – área basal; DA – densidade absoluta; DR – densidade relativa; FA – frequência 
absoluta; FR – frequência relativa; DoA – dominância absoluta; DoR – dominância relativa; IVC índice de valor de 
cobertura; IVI – índice de valor de importância. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

6.2.2 – Fauna 

O conhecimento atual sobre a diversidade biológica brasileira coloca o país em primeiro 
lugar entre os países megadiversos, por possuir entre 15 e 20% de toda a diversidade 
mundial e o maior número de espécies endêmicas (Lewinsohn & Prado, 2002). Muito desta 
distinção é explicada pela ocorrência de 30,6% das florestas pluviais do mundo no Brasil 
(Reid, 1992), que estão distribuídas em dois biomas: a Amazônia e a Floresta Atlântica 
(Brown & Brown, 1992). A alta heterogeneidade ambiental encontrada nesses biomas, que 
não são homogêneos em sua composição, sendo antes compostos por uma variedade de 
ecossistemas associados (Conti & Furlan, 2003), explica muito da biodiversidade atual.  

A riqueza da fauna nestes biomas contribui para esta biodiversidade e para a alta taxa de 
endemismos brasileiros (Fonseca et al., 1999; Vivo, 1997). Somente para mamíferos, por 
exemplo, já ultrapassou 700 espécies (Paglia et al., 2012). Para que a conservação das 
espécies seja possível, toda e qualquer interferência humana no hábitat remanescente deve 
ser antecedido de estudos que busquem minimizar os potenciais impactos.  

As referências históricas da ocupação do atual estado do Paraná indicam a existência de 
moradores europeus na região litorânea do estado em meados do século XVI (década de 
1540), vindos de Cananéia e São Vicente (SEEC, 2011). Contudo, a região de Castro só 
teve sua ocupação iniciada na primeira metade do século XVIII e se fixou com a expansão 
do Tropeirismo (Straube, 2007), tendo se intensificado nas últimas décadas, com 
subsequente aumento na degradação ambiental. Mas foi somente a partir de meados do 
século XX que se expandiu de forma incontrolável, substituindo a paisagem perene e 
heterogênea, composta por formações florestais e campícolas, por uma paisagem 
agropastoril (p.ex.: café, gado bovino, soja, milho, silvicultura), intermitente e homogênea. 

No Paraná, já são visíveis, e possivelmente irreversíveis, as marcas da exploração antrópica 
com fins agrosilviculturais, industriais e urbanos sobre os ecossistemas naturais. No 
decorrer deste processo a biota é continuamente e rapidamente homogeneizada, com 
grandes extensões de habitat sendo reduzidas a pequenos remanescentes (Lodge, 1993). 
No decurso deste processo, uma grande variedade de espécies é eliminada, ocorrendo uma 
redução da diversidade original (Forattini, 1992; Cerqueira et al., 2003). Esta fragmentação 
do hábitat tem sido considerada como principal fator limitante (s. Odum, 1988) para a 
ocorrência de espécies animais neste novo ambiente (Primack & Rodrigues, 2001). 

A resposta conservacionista a essa crescente interferência foi muito modesta, com a criação 
de algumas áreas de preservação, em regime integral ou sustentável, e menor ainda no que 
diz respeito à preservação dos campos naturais. Consulte-se, por exemplo, Mikich & Bérnils 
(2004) para avaliar a distribuição das unidades de conservação no Paraná e Oliveira (2012) 
para avaliar a intensa discussão sobre os problemas enfrentados e os ainda existentes para a 



6 – Diagnóstico Socioambiental da Área de Influência 

6.106 2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

efetivação do Parque Nacional dos Campos Gerais (PNCG) no segundo planalto paranaense. 
Atualmente, o que resta dos biomas paranaenses é tão pouco que a única estratégia possível 
é a de preservar o que ainda existe. 

Este avanço na criação de unidades de conservação e subsequente maior controle no uso e 
ocupação do solo e das águas da região não foi acompanhado de um incremento sobre o 
conhecimento faunístico estadual. Evidências mostram que parte da biodiversidade original 
persiste em áreas antropizadas (Yalden, 1980), mesmo naquelas com alto grau de alteração. 
No entanto, ainda hoje não existem listas de espécies, construída a partir de dados originais, 
obtidos em campo, que contemplem fielmente todos os grupos de vertebrados do Estado. As 
listas, livros e guias disponíveis, ainda que extensos, são em geral incompletos e, quase 
sempre, enviesados para táxons ou espécies de interesse dos seus autores. 

Em geral se considera a presença das espécies através de sua distribuição no Brasil e seu 
potencial de ocorrência na região, adicionando comentários pontuais, mormente de 
entrevistas, sobre a ocorrência de uma ou outra espécie de maior relevância 
conservacionista e/ou apelo público, como os carnívoros. Contudo, são os pequenos 
organismos terrestres, a exemplo de marsupiais, roedores, anfíbios e serpentes, que 
apresentam maior fidelidade em relação aos diferentes tipos de hábitats e que abrangem a 
maioria das espécies endêmicas do bioma Floresta Atlântica.  

A área do Complexo Industrial da Cargill situa-se na grande Região Neotropical, que 
consiste numa extensa zona biogeográfica que se estende desde o Deserto de Sonora, no 
sul dos Estados Unidos até a Terra do Fogo, na porção meridional da América do Sul 
(Müller, 1973) Regionalmente pertence ao grande Domínio Amazônico de Cabrera & Willink 
(1973), sendo localmente restringida a Província Paranaense, que abarca o sul do Brasil a 
oeste da Serra do Mar, até o extremo nordeste da argentina e o leste do Paraguai, uma 
região coincidente com a que se costuma tratar como Floresta Atlântica do interior (Figura 
6.41). 

A vegetação dominante neste domínio é a floresta subtropical (Cabrera & Willink, 1973), com 
dois de seus quatro distritos presentes. No Distrito dos Pinheiros, o clima é úmido, frio, com 
temperaturas variando entre 13 e 16 °C, com neve eventual no inverno, onde se destaca na 
paisagem a Floresta Ombrófila Mista - FOM (Floresta com Araucária). No segundo distrito, o 
dos Campos (Estepes), também com baixas temperaturas, a FOM é substituída por áreas 
graminóides, com ou sem arbustos, cuja monotonia da paisagem é abrandada pela ocorrência 
de agrupamentos arbóreos marginais aos rios, ou isolados sobre o campo de forma e 
dimensões variáveis (capões), onde o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia) se 
sobressai, associado a diferentes grupos de espécies arbóreas (Roderjan et al., 2002).  

Em estudo mais recente, baseado na distribuição de animais vertebrados, invertebrados e 
composição florística, Morrone (2000) propôs uma nova divisão para a região Neotropical, 
reconhecendo quatro sub-regiões. Nesse novo arranjo a Província Atlântica corresponderia à 
sub-região Paranaense, enquanto localmente a área de estudo se encontraria no contato 
entre as Províncias Floresta de Araucaria angustifolia e Floresta Paranaense. O diferencial 
fundamental neste estudo é o uso de métodos panbiogeográficos, que incorporam fatores 
históricos de relacionamento, que não estão presentes nos estudos anteriores. 
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Figura 6.41 – Localização da Área de Estudo, no Contexto da Região Neotropical e da 
Floresta Atlântica 

 

Este relatório pretende apresentar um diagnóstico da fauna de vertebrados da área de 
influência do Complexo Industrial da Cargill em Castro/PR. O estudo abrange os grupos de 
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e baseia-se em dados secundários, bibliográficos, 
museológicos e em dados primários, obtidos durante visitas a campo.  

6.2.2.1 – Ictiofauna 

6.2.2.1.1 – Introdução 

A Bacia Hidrográfica do rio Tibagi, que inclui a drenagem da área de estudo (Rio Iapó), 
pertence à ecorregião aquática denominada de Alto Paraná (Agostinho & Júlio, 1999). Essa 
unidade biogeográfica tem atualmente como barreira funcional a barragem de Itaipu. Esta 
ecorregião atravessa regiões industrializadas e com vastas extensões agrícolas onde vivem 
54 milhões de pessoas (Agostinho & Júlio, 1999; Pringle et al., 2000) e compreende 
extensões do Mato Grosso, São Paulo e Paraná (Brasil), além do Paraguai.  
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A ictiofauna do Alto Paraná é representada por 310 espécies de peixes de 38 famílias 
(Langeani et al., 2007), sendo sua comunidade representada por espécies residentes (que 
são aquelas que desenvolvem todo o ciclo de vida na região) 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). 

Além das espécies residentes e migradoras nativas, destacam-se também as introduzidas, 
seja pela abundância, seja pela ampla distribuição ao longo das bacias. A ocorrência e 
aumento de populações de peixes de “espécies exóticas” tem causado a redução ou 
extinção de populações nativas locais, em função da competição por recursos ou da 
disseminação de parasitos e patógenos (Vitule et al., 2009; Cucherousset & Olden, 2011; 
Vitule & Prodocimo, 2012; Vitule & Pozenato, 2012). 

A ictiofauna da bacia do rio Tibagi possui mais de 110 espécies de peixes (Bennemann et 
al., 1995; 2000; Shibatta & Orsi, 1996; Shibatta et al. 2002), cuja representação das 
diferentes ordens reflete a situação descrita para os rios neotropicais por Lowe-McConnell 
(1989). Esta ictiofauna vem sendo estudada desde 1989 pela equipe da Universidade 
Estadual de Londrina (Shibatta et al. 2002) e, segundo Bonetto (1986), o total de táxons 
registrados para essa bacia representa 7% da ictiofauna de toda a bacia do rio Paraná 
(cerca de 600 espécies) e 14% se considerado apenas o trecho do Alto Paraná (310 
espécies de peixes, segundo Langeani et al., 2007). Todas as espécies registradas para a 
bacia pertencem à subclasse Actinopterygii e, principalmente, à super ordem Ostariophysi. 

Em termos gerais, Shibatta et al. (2002) sugerem um aumento de diversidade e riqueza de 
peixes da bacia no sentido nascente-foz, com exceção da região de Telêmaco Borba, onde 
foi verificado uma alta dominância, representada pelo cascudo Hypostomus ancistroides e 
pelo cará Geophagus brasiliensis, e baixa diversidade. Apesar de muitos tributários e 
riachos desta bacia apresentar uma ictiofauna ainda desconhecida (Galves et al., 2009), a 
bacia do rio Iapó (Rios Iapó, Fortaleza e tributários) foi alvo de estudos e programas de 
monitoramento, cujos resultados indicam a ocorrência de pelo menos 45 espécies de peixes 
distribuídas em 20 famílias, sendo abundantes os lambaris Astyanax aff. fasciatus e A. 
eigenmanniorum, a piaba Bryconamericus aff. iheringii, a saicanga Oligosarcus paranensis e 
o jundiá Rhamdia quelen (Gealh-Escobar, 1991; Gealh, 2008). 

A expectativa é que o número de espécies registradas continue crescendo, pois muitas 
localidades ainda não foram estudadas (Shibatta et al., 2002) e estes autores sugerem que 
a Bacia do Tibagi ainda mantem muito da sua ictiofauna original, que é muito marcante em 
número de espécies, comparada com outros rios do estado do Paraná. 

A estrutura da comunidade de peixes da Bacia do Rio Tibagi pode ser classificada em seis 
categorias de acordo com o ambiente em que foi capturada, proposta por Shibatta et al. 
(2002): 1) Capturada exclusivamente no Rio Tibagi; 2) Tanto no rio Tibagi como em seus 
afluentes; 3) Rio Tibagi, seus afluentes e subafluentes; 4) Exclusivamente em seus 
afluentes; 5) Exclusivamente em seus subafluentes; e 6) Tanto nos seus afluentes como 
subafluentes. Isso pode ser explicado também em função da característica dos ambientes 
aquáticos lóticos, onde a ictiofauna é composta principalmente por espécies torrentícolas, 
adaptadas às alterações bruscas provocadas pelas chuvas (Gordon, 1993).  

As alterações nos ambientes marginais e no leito dos ambientes são importantes na 
estruturação das assembleias de peixes e também podem impor uma grande limitação ao 
estabelecimento de outros organismos no ambiente lótico (Vannote et al., 1980; vide 
categorização acima). Além das chuvas e das variações locais de cada ambiente aquático 
(p.ex. velocidade do fluxo, natureza do fundo e profundidade), a vegetação ripária marginal 
exerce grande influência sobre a riqueza de espécies, pois o sombreamento do ambiente e 
a consequente diminuição da produtividade primária torna a comunidade lótica 
predominantemente heterotrófica, ou seja, dependente da importação de material alóctone 
para subsistir. A destruição da vegetação ciliar, o represamento dos corpos d‟água, a 
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poluição e a introdução de espécies exóticas comprometem sobremaneira os ecossistemas 
aquáticos. 

O presente relatório apresenta uma lista de espécies de peixes registradas e/ou esperadas 
para a área de influência do Complexo Industrial da Cargill em Castro, Estado do Paraná. O 
estudo é apresentando tendo por base informações da literatura, das coleções 
museológicas, além de informações obtidas diretamente em campo. 

6.2.2.1.2 – Métodos 

 Áreas de Amostragem 

Para a amostragem da ictiofauna, cinco (05) pontos amostrais (Tabela 6.40 e Foto 6.11) foram 
realizados, seguindo o planejamento anteriormente definido e autorizado pelo órgão ambiental 
competente (IAP). 

Tabela 6.40 – Descrição dos Pontos de Amostragem da Ictiofauna na Área de 
Influência do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

PONTO 
AMOSTRAL 

DESCRIÇÃO 
ZONA 22J UTM 

LONGITUDE LATITUDE 

1 Córrego localizado a leste da ADA (montante). 614599.00 E 7258438.00 S 

2.1 Rio Taquara, à montante do empreendimento. 615559.00 E 7259621.00 S 

2.2 Rio Taquara, à jusante do empreendimento. 613989.00 E 7261124.00 S 

3.1 
Rio Iapó, à montante do ponto de lançamento do 
emissário da Cargill. 

606531.43 E 7261886.07 S 

3.2 
Rio Iapó, à jusante do ponto de lançamento do emissário 
da Cargill. 

606395.10 E 7261715.52 S 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

 Métodos de Amostragem 

A amostragem da ictiofauna foi realizada pelo uso combinado e sistematizado de diferentes 
métodos de captura, de acordo com a possibilidade do uso e utilização em função da 
profundidade e hidrodinâmica do ponto amostral. No Ponto 1 apenas utilizou-se apenas de 
puçás e peneiras, enquanto redes de espera, de arrasto e peneiras foram utilizados nos 
pontos 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2. 

O esforço com puçás e peneiras consistiu em 5 minutos de busca ativa sob a vegetação 
marginal e substrato. Para a rede de arrasto 3 lances foram realizados em cada unidade 
amostral. As redes de espera constituíram baterias formadas por malhas 1,5; 2,5; 3; 4 e 5 de 
distância entre nós adjacentes, de 20 metros e 1,5 metros de altura que ficaram imersas por 
aproximadamente 16 horas. No ponto 2.1 apenas rede de malha 1,5 foi utilizada em virtude 
da profundidade do rio. 
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Foto 6.11 – Pontos de Amostragem da Ictiofauna na Área de Influência do Complexo 
Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  

 
Legenda: (A) Ponto 1: córrego localizado a leste da ADA, à montante; (B) Ponto 2.1: afluente do rio Taquara, à montante; (C) 

Ponto 2.2: rio Taquara, à jusante; (D) Ponto 3.1: rio Iapó, à montante; (E) Ponto 3.1: rio Iapó, à jusante. 

Fonte: Matheus Freitas (2016). 

A ictiofauna foi levantada com base na avaliação dos ambientes aquáticos da área estudada e 
por meio da consulta de informações em bancos de dados, literatura técnica e relatórios de 
órgãos ambientais sobre a fauna aquática da região. Dentre as bases de consulta online, as 
seguintes coleções científicas que apresentam material registrado para região também 
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foram consultadas, sendo elas: MHNCI - Museu de História Natural Capão da Imbuia 
(Prefeitura Municipal de Curitiba) (Specieslink), NUP - NUPELIA / Núcleo de Pesquisas em 
Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Universidade Estadual de Maringá) 
(www.nupelia.uem.br/colecao), MNRJ - Museu Nacional do Rio de Janeiro (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro) (NEODAT), MZUSP - Museu de Zoologia (Universidade de São 
Paulo) (NEODAT) e sistema de Informação do Projeto Taxonline (www.taxonline.ufpr.br). 

Como as informações disponíveis sobre a ictiofauna da região apresentam abrangência 
espacial e temporal satisfatórias para caracterização dos grupos, as amostragens realizadas 
para a elaboração do diagnóstico foram realizadas de forma complementar e integrada ao 
esforço amostral de outras equipes. 

As atividades de campo foram realizadas em dois períodos distintos, entre os dias 11 e 13 
de setembro de 2015 e entre os dias 30 e 31 de janeiro de 2016. O reconhecimento das 
espécies foi realizado por meio de coletas e capturas e os peixes foram fixados em formol 
10% por 24h e conservados em álcool. Em laboratório os exemplares foram identificados, 
quantificados e pesados. 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 eco-região aquática Alto Paraná, espécies raras 
e ameaçadas de extinção e aquelas protegidas por legislação específica. 

6.2.2.1.3 – Resultados e Discussão 

 Caracterização da Ictiofauna na AID 

Informações levantadas para a bacia do rio Iapó (AII), situada no trecho superior do rio 
Tibagi (Alto Tibagi), apontam para a ocorrência de pelo menos 46 espécies de peixes, 
distribuídas em 7 ordens e 19 famílias (Tabela 6.41), sendo Characidae (7 espécies), 
Loricariidae (7), Anostomidae (5) e Heptapteridae (5) as mais representativas. Os 
Characiformes (Characidae e Anostomidae) e Siluriformes (Loricariidae e Heptapteridae) 
representam mais de 50% das espécies registradas na bacia (Figura 6.42). 

Tabela 6.41 – Lista de Espécies de Peixes Registradas Mediante o Levantamento de 
Literatura e Coleções Científicas para a Bacia do Rio Iapó 

NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 

SITUAÇÃO AMEAÇA ENDÊMICA 
DO ALTO 
PARANÁ 

GUILDA 
NACIONAL ESTADUAL 

CYPRINIFORMES     

Cyprinidae 
    

Cyprinus carpio carpa    H 

CHARACIFORMES     

Curimatidae 
 

 
  

Cyphocharax modestus saguiru   H 

Anostomidae     

Leporinus amblyrhynchus canivete  X H 

Leporinus friderici piau   H 

Leporinus obtusidens piau   H 

Leporinus octofasciatus piau   H 

Schizodon nasutus campineiro   H 
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NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 

SITUAÇÃO AMEAÇA ENDÊMICA 
DO ALTO 
PARANÁ 

GUILDA 
NACIONAL ESTADUAL 

Characidae     

Astyanax lacustris lambari-relógio  X O 

Astyanax aff. fasciatus lambari   O 

Astyanax aff. paranae lambari   IS 

Bryconamericus sp. pequira   O 

Brycon nattereri pirapitinga VU VU  O 

Oligosarcus paranesis saicanga  X IC 

Piabina argentea piaba  X IC 

Salminus hilarii tabarana  NT  IC 

Crenuchidae     

Characidium aff. zebra canivete   IS 

Parodontidae     

Apareiodon affinis canivete  X O 

Apareiodon piracicabae canivete   O 

Parodon nasus canivete   O 

Prochilodontidae     

Prochilodus lineatus corimba   H 

Erythrinidae     

Hoplias aff. malabaricus traíra   IC 

SILURIFORMES     

Callichthyidae     

Callichthys tamboatá   O 

Corydoras paleatus coridoras   IS 

Corydoras ehrhardti coridoras   IS 

Loricariidae     

Hypostomus ancistroides cascudo  X DA 

Hypostomus albopunctatus cascudo   DA 

Hypostomus regani cascudo   DA 

Hypostomus aff. strigaticeps cascudo  X DA 

Hypostomus hermani cascudo  X DA 

Hypostomus sp. cascudo  X DA 

Rineloricaria sp. cascudo  X DA 

Heptapteridae     

Cetopsorhamdia iheringi bagrinho  X IS 

Imparfinis borodini bagrinho  X IS 

Imparfinis schubarti bagrinho  X IS 

Rhamdia quelen jundiá   IC 

Pimelodella sp. jundiá   IC 

Pseudopimelodidae     

Pseudopimelodus mangurus bagre-sapo  VU X O 

Trichomycteridae     
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NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 

SITUAÇÃO AMEAÇA ENDÊMICA 
DO ALTO 
PARANÁ 

GUILDA 
NACIONAL ESTADUAL 

Trichomycterus sp. candiru  X IS 

Pimelodidae     

Iheringichthys labrosus mandi   IS 

Pimelodus maculatus mandi   IC 

GYMNOTIFORMES     

Gymnotidae     

Gymnotus inaequilabiatus tuvira   O 

Sternopygidae     

Eigenmannia virescens tuvira   IS 

CYPRINODONTIFORMES     

Poeciliidae     

Phalloceros harpagos barrigudinho   H 

PERCIFORMES     

Cichlidae     

Cichlasoma paranaense acará-vovó  X O 

Geophagus brasiliensis acará   D 

Oreochromis niloticus tilápia   O 

SYNBRANCHIFORMES     

Synbranchidae     

Synbranchus marmoratus muçum   O 

Legenda: Status (VU: vulnerável; NT: Quase ameaçada), Guilda (H: herbívora; IS: insetívora; D: detritívora; DA: 
detritívora/algívora; IC: ictiófaga; O: onívora). 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

O total de táxons registrados (47) representa cerca de 8% de toda ictiofauna registrada para 
a bacia do rio Paraná (± 600 espécies - Bonetto, 1986) e 15,2% considerando-se apenas o 
trecho do Alto Paraná (± 310 espécies, segundo Langeani et al., 2007). Em relação apenas 
à bacia do rio Tibagi, a ictiofauna nativa registrada para o rio Iapó representa 42,7% da 
mesma. 

Algumas espécies são encontradas principalmente em riachos e pequenos afluentes 
enquanto outras ocorrem no curso principal do rio (Shibatta et al., 2002). De acordo com 
Lowe-Mcconnell (1989), a participação das diferentes ordens registradas reflete as 
diferentes escalas espaciais registradas para os rios neotropicais, sendo que a maioria dos 
peixes pertence às ordens Characiformes e Siluriformes. 

De forma geral, a ictiofauna levantada para toda região (Bacia do rio Tibagi) apresenta 
formas migradoras (e.g. Schizodon nasutus, Prochilodus lineatus, Leporinus obtusidens), 
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 (e.g. Astyanax spp., Hoplias aff. malabaricus, Apareiodon spp., Rhamdia 
quelen, Hypostomus spp.), que são espécies normalmente de pequeno e médio (entre 20 e 
40 cm) porte que ocorrem em diversos tipos de ambientes aquáticos; formas introduzidas 
(carpas e tilápias), que são aquelas espécies que ocorrem nos ambientes aquáticos por 
causa da introdução acidental (aquicultura) ou intencional (“peixamento” de represas); e 
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formas de sistemas fluviais pequenos (e.g. Trichomycterus sp.), com comunidades formadas 
por espécies de pequeno porte que ocorrem em riachos de seu tributários. 

Figura 6.42 – Famílias e Respectiva Proporção (%) do Número de Espécies de Peixes 
Levantadas, em Relação ao Total de Espécies Registrado para o Rio 
Iapó 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Quanto às informações levantadas em campo, foram coletadas 10 espécies (Foto 6.12), 
correspondendo a 16,4% do total da ictiofauna registrada para a bacia do rio Iapó. Baseado 
em demais dados, pelo menos outras sete espécies (totalizando assim 17, equivalente a 
27,9% do total) são consideradas como de potencial de ocorrência na região. Tais espécies 
são distribuídas em quatro ordens e 10 famílias, sendo Characidae (5 espécies) e 
Loricariidae (3 espécies) as mais representativas (Tabela 6.42). 
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Foto 6.12 – Peixes Capturados na Área de Influência do Comlexo Industrial da Cargill, 
Castro/PR 

  

  

  

  

 
Legenda: (A) Astyanax aff. fasciatus; (B) Astyanax lacustris; (C) Callichthys; (D) Corydoras ehrhardti; (E) Hoplias malabaricus; 

(F) Hypostomus ancistroides; (G) Phalloceros harpagos (H) Rhamdia quellen; (I) Salminus hilarii. 

Fonte: Matheus Freitas (2016). 
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Tabela 6.42 – Lista de Espécies de Peixes Registradas e/ou com Provável Ocorrência 
na Área de Influência Comlexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

SITUAÇÃO DE 
AMEAÇA GUILDA REGISTRO 

NACIONAL ESTADUAL 

CHARACIFORMES 
    

Anostomidae 
    

Leporinus amblyrhynchus canivete NT H PO 

Characidae 
    

Astyanax aff. fasciatus lambari-rabo-vermelho NT O C (2.1-2.2-3.1-3.2) 

Astyanax aff. paranae lambari NT IS PO 

Astyanax lacustris lambari-relógio NT O C (2.2-3.1-3.2) 

Oligosarcus paranensis saicanga NT IC PO 

Salminus hilarii tabarana NT IC C (2.2-3.2) 

Erythrinidae 
    

Hoplias aff. malabaricus traíra NT IC C (2.1-3.1-3.2) 

SILURIFORMES 
    

Callichthyidae 
    

Callichthys callichthys tamboatá NT O C (2.1) 

Corydoras ehrhardti limpa-fundo NT IS C (2.1) 

Loricariidae 
    

Hypostomus ancistroides cascudo NT DA C (3.1) 

Hypostomus sp. cascudo NT DA C (3.2) 

Hypostomus regani cascudo NT DA PO 

Trichomycteridae 
    

Trichomycterus sp. candiru NT IS PO 

Heptapteridae 
    

Rhamdia quelen jundiá NT IC C (3.1) 

Pimelodidae 
    

Iheringichthys labrosus mandi NT IS PO 

CYPRINODONTIFORMES 
    

Poeciliidae 
    

Phalloceros harpagos barrigudinho NT H C (1-2.1) 

Cichlidae 
    

Geophagus brasiliensis acará NT D PO 

Legenda: Guilda (H=herbívora; IS=Insetívora; D=detritívora; DA=detritívora/algívora; IC=ictiófaga; O=onívora), Registro 
(C=registrada em campo – os números representam os pontos de amostragem; PO=provável ocorrência). 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

O levantamento realizado em campo registrou a ocorrência de apenas três espécies de 
pequeno porte: Astyanax aff. fasciatus, A. lacustris e Phalloceros harpagos. Os dois 
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primeiros são caracídeos (Foto 6.12 A e 6.12 B), nectônicos e possue hábito alimentar 
onívoro e oportunista (Nomura, 1975; Estevez, 1996; Hartz, 1996). 

Já P. harpagos (Foto 6.12 D) é capaz de sobreviver tanto em ambientes cercados de mata 
ciliar quanto nos que apresentam margens desflorestadas eutrofizadas (Castro & Casatti 
1997), onde se alimenta de itens autóctones e alóctones (Casatti, 2006), demonstrando 
grande oportunismo alimentar, tendo normalmente algas como item predominante na dieta. 
Possuem marcante dimorfismo sexual, sendo que os machos apresentam modificações na 
nadadeira anal (órgão copulador) e uma mancha bem definida em sua lateral na altura da 
nadadeira dorsal (Britski, 1972). São particularmente abundantes em ambientes degradados 
(Barreto & Uieda, 1998; Súarez & Petrere, 2005). 

Com base nas espécies levantadas em campo e por meio de literatura, a ictiofauna local 
apresenta um considerável domínio de peixes reofílicos, como lambaris e cascudos. Outra 
característica importante dessa ictiofauna é a sua dependência, direta ou indireta, de 
recursos importados da vegetação marginal. A utilização e importância desses recursos 
podem ser facilmente observadas através da análise das guildas tróficas das espécies 
(Figura 6.43), que refletem não somente o tipo de alimento ingerido, mas também 
estratégias alimentares e comportamentais de sobrevivência (Goldstein & Simon, 1999). 

Figura 6.43 – Guildas Tróficas das Espécies Levantadas para a Área de Influência 
Comlexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Dessa forma, além de fornecer alimento, a vegetação marginal ali existente, além do 
inegável papel na contenção de processos erosivos, proporciona também uma ampla gama 
de microambientes, uma vez que a queda de galhos e de troncos no ambiente aquático 
pode provocar pequenos represamentos, os quais acabam por criar condições favoráveis 
para abrigar espécies nectônicas (lambaris), bentônicas (cascudos e candirus) e de 
ambientes lênticos (ciclídeos). 
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 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Dentre as espécies registradas na área do empreendimento e em seu entorno, duas 
configuram-se em algum critério de ameaça segundo as listas nacional e estadual. A 
primeira consiste no bagre-sapo, Pseudopimelodus mangurus, que se configura como 
Vulnerável de acordo com o livro vermelho da fauna ameaçada no Paraná (Abilhoa & 
Duboc, 2004). Esta espécie foi registrada na bacia do rio Pitangui (Ponta Grossa), 
pertencente à bacia do rio Tibagi (Gealh, 2008), e sua categorização se deu em função da 
constatação do declínio de suas populações, da destruição de hábitats, isolamento das 
populações sobreviventes e de áreas de distribuição reduzidas. 

A segunda é a pirapitinga, Brycon nattereri, que está classificada como Vulnerável em 
ambas as listas, estadual (Abilhoa & Duboc, 2004) e nacional (Machado et al., 2008). Os 
autores vinculam o critério de ameaça da espécie ao represamento de rios (alterando o ciclo 
hidrológico natural), à destruição das florestas ciliares (dieta é baseada principalmente em 
recursos alóctones) e poluição de corpos hídricos. 

 Espécies Endêmicas 

Com relação ao endemismo, cerca de 40% das espécies levantadas para a região são 
exclusivas da Bacia do Alto Paraná, e essa participação demonstra a importância dos 
processos regionais na determinação da composição e estrutura das ictiocenoses. De uma 
forma geral, a ictiofauna registrada pode ser dividida basicamente em três categorias de 
espécies em função da sua distribuição original: (i) espécies autóctones, ou seja, aquelas 
endêmicas do Alto Paraná, (ii) espécies alóctones, que são aquelas de ocorrência natural 
em outras eco regiões aquáticas, e (iii) espécies introduzidas. A ictiofauna observada 
durante o diagnóstico apresenta o padrão generalizado da ictiofauna do Sistema Alto 
Paraná, sendo que 31,9% das espécies registradas são endêmicas dessa ecorregião 
aquática. 

 Espécies de Interesse Científico e Conservacionista 

Os peixes de riachos e rios de médio porte apresentam elevada plasticidade trófica de forma 
geral. São estrategistas e apresentam tamanho corporal reduzido, o que possibilita o uso 
dos diversos microambientes do ecossistema aquático lótico. Além disso, a distribuição da 
ictiofauna apresenta dependência da vegetação marginal, pois esta pode servir como área 
de abrigo e forrageamento. Essas características são importantes para a estruturação das 
assembleias de peixes e criam condições favoráveis para abrigar inúmeras espécies de 
interesse para conservação, como caracídeos endêmicos, cascudos e candirus (e.g., 
Trichomycterus spp.) de pequeno porte.  

 Espécies Exóticas 

Não foram registradas espécies de peixes introduzidas nas amostragens, mas o 
levantamento de dados secundários indicou a ocorrência da tilápia Oreochromis niloticus e 
da carpa Cyprinus carpio. Estas espécies foram registradas na Bacia do rio Iapó e sua 
ocorrência provavelmente está relacionada com introduções acidentais (escape de cultivos) 
ou intencionais (peixamento).  

 Espécies de Interesse Econômico e Social 

A pesca realizada nas margens do rio Iapó e da AID pode ser considerada como amadora, 
pois é desenvolvida com finalidade de lazer ou desporto, sendo que seu produto não é 
comercializado. Os aparelhos de pesca utilizados para a prática da atividade são varas e 
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molinetes e as espécies capturadas são lambaris (Astyanax spp.), acarás (Geophagus 
brasiliesis), traíras (Hoplias aff. malabaricus), saicangas (Oligosarcus paranensis), jundiá 
(Rhamdia quelen), mandis (Pimelodus sp.) e a tabarana (Salminus hilarii). 

6.2.2.1.4 – Considerações Finais 

Conforme mencionado por Shibatta et al. (2012), a ictiofauna da Bacia do Tibagi é afetada 
principalmente por alterações ambientais, desmatamento de mata ciliar, falta de tratamento 
de efluentes, aplicação de defensivos agrícolas e pela introdução de espécies invasoras. 
Estes impactos podem ser mais intensificados ao se levar em consideração a falta de 
conhecimento disponível sobre a ictiofauna nesta bacia, principalmente no que diz respeito 
aos tributários. 

Mesmo presumindo que a riqueza total de espécies de peixes do rio Iapó seja maior que a 
encontrada neste diagnóstico em função do tempo e metodologia aplicada, a ictiofauna 
levantada pode ser considerada como bastante rica e diversificada, confirmando a grande 
riqueza dos ambientes aquáticos locais. 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 que margeiam os cursos d‟água 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. 

6.2.2.2 – Herpetofauna 

6.2.2.2.1 – Introdução 

A herpetofauna brasileira apresenta a maior riqueza específica do mundo, contemplando 
1026 espécies de anfíbios e 760 de répteis (Segalla et al, 2014; Costa & Bérnils, 2015). Sob 
os pontos de vista biogeográfico e ecológico, esta fauna apresenta uma grande 
complexidade de modos de vida, de relações interespecíficas e com o meio onde vivem, 
fatores estes que estabelecem o grupo como um excelente indicador de condições 
ambientais (Moura-Leite et al., 1993; Morato, 2014).  

O Estado do Paraná apresenta um bom conhecimento sobre sua fauna herpetológica. As 
publicações de Boettger (1905), Bérnils & Moura-Leite (1990), D‟Amato & Morato (1991), 
Morato (1991; 1995; 2005), Morato et al. (1995; 1996, 2003), Moura-Leite et al. (1996), 
Ribas & Monteiro-Filho (2002) e Bérnils et al. (2004) tratam da ocorrência e da distribuição 
de répteis no Estado. Já quanto a anfíbios, destacam-se para o Paraná os estudos de 
Bernarde (1998, 1999), Machado et al. (1999); Lingnau (2000), Machado & Conte (2001), 
Machado & Haddad (2001), Conte et al. (2005; 2009), Conte (2010), Crivellari et al. (2014), 
dentre outros. 

Tais trabalhos contemplam diversos registros para a região de estudo e/ou suas 
proximidades, sendo ainda complementados por registros em estudos sobre táxons 
específicos que também referendam o Paraná e/ou a região de Castro (e.g., Gans, 1964; 
Jackson, 1978; Porto & Caramaschi, 1988; Di-Bernardo & Lema, 1988, 1990; Etheridge & 
Williams, 1991; Di-Bernardo, 1992; Heyer, 2005; Teixeira-Jr. et al., 2014).  
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O presente relatório reúne uma lista de espécies de anfíbios e répteis registradas e/ou 
esperadas para a área de influência do Complexo Industrial da Cargill em Castro/PR. O 
estudo é apresentando tendo por base informações da literatura e das coleções 
museológicas supracitadas, além de informações obtidas em duas fases de campo. 

6.2.2.2.2 – Métodos 

O presente estudo foi desenvolvido através da revisão da literatura, consulta às coleções 
herpetológicas do Museu de História Natural Capão da Imbuia em Curitiba (MHNCI) e do 
Instituto Butantan de São Paulo (IB), análise in loco das condições da paisagem e mediante 
a busca de registros de espécies de anfíbios e répteis em campo. 

As atividades de campo foram realizadas em duas campanhas, realizadas entre os dias 26 a 
28 de Agosto de 2015 e 03 a 05 de Fevereiro de 2016. As observações foram direcionadas 
à avaliação das condições da paisagem e ao registro de espécimes. Para tanto, efetuou-se 
a busca ativa de indivíduos pertencentes aos diferentes grupos herpetológicos (anuros, 
gimnofionas, lagartos, anfisbenas, serpentes, quelônios e crocodilianos), realizada mediante 
a inspeção de diversos tipos de ambientes (tais como sob pedras e troncos, sobre a 
vegetação, sobre rochas, em cursos d‟água, etc) tanto em períodos diurnos quanto noturnos 
(e.g., Heyer et al., 1990; Franco & Salomão, 2002; Marques & Sazima, 2004). 

Para anfíbios anuros foi ainda efetuada a gravação de vocalização para identificação sonora 
e emissão de play-back com vistas à atração dos espécimes. No caso do encontro de 
exemplares, os mesmos foram fotografados. Coletas somente foram direcionadas a dois 
espécimes (uma serpente e um anfíbio) cuja identificação não foi possível em campo. A 
busca de indivíduos da herpetofauna deu-se em praticamente todos os tipos de ambientes 
presentes nas áreas de influência do empreendimento, aí incluindo áreas alteradas pela 
ação antrópica (a exemplo de áreas agrícolas e drenagens) (Foto 6.13). Os horários para as 
atividades deram-se entre as 08h00min e 12h00min e entre as 16h00min e 22h00min. 

Os trabalhos de campo relativos à herpetofauna também foram efetuados através da 
realização de entrevistas com a comunidade, nas quais se buscou pessoas residentes há 
pelo menos cinco anos na região e com atividades associadas ao campo (e.g., agricultores, 
técnicos florestais e outros). Não houve indução da resposta junto aos entrevistados, 
permitindo-se que os mesmos descrevessem os animais conforme sua própria experiência. 
Os dados obtidos mediante tais entrevistas somente foram considerados quando não 
houvesse dúvidas em relação à identificação do animal, a exemplo de serpentes como a 
cascavel, cágados e grandes lagartos. 

6.2.2.2.3 – Resultados e Discussão 

 Riqueza de Espécies 

Por meio da análise da literatura, dos dados do MHNCI e do IB e dos resultados obtidos em 
campo, permitiu-se averiguar a ocorrência de 24 espécies de anfíbios e 34 de répteis para o 
município de Castro. Em sua totalidade, os anfíbios compreendem representantes da Ordem 
Anura, sendo subdivididos em sete (7) famílias, enquanto os répteis consistem em um 
quelônio (Família Chelidae), cinco (5) lagartos (de 5 diferentes famílias), uma anfisbena 
(Família Amphisbaenidae) e 27 serpentes (de 4 famílias) (Tabela 6.43). 

Mediante os estudos de campo, 19 espécies de anfíbios foram confirmadas para a AII do 
complexo industrial (79,17%) e, destes, 17 (70,83% do total) para a AID. Quanto aos répteis, 
23 espécies (67,65%) foram registradas para a AII e 11 (32,35%) para a AID. As baixas 
riquezas desse grupo para a área devem-se à predominância de condições de alteração 
ambiental local, decorrentes do intenso uso do solo para agricultura. Já quanto aos anfíbios, 
embora haja um valor elevado de espécies em relação à totalidade da riqueza conhecida 
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para o município, os mesmos abrangem essencialmente espécies ubíquitas oportunistas, 
que subsistem na região graças às condições de umidade que se estabelecem nos canais 
de drenagem do solo. 

Foto 6.13 – Locais Usados para Busca Ativa de Anfíbios e Répteis na Área de 
Influência do Comlexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  

  
Legenda: (A) Mata ciliar do rio Taquara; (B) Lagoa e banhado na AID do complexo industrial; (C) Várzea do rio Iapó durante a 

seca; (D) Várzea do rio Iapó durante a enchente, (E) ADA do complexo industrial com atividade agrícola 
estabelecida; (F) Dreno presente na ADA do complexo industrial. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Considerando-se os dois grupos em conjunto, a única espécie de hábitos mais 
especializados ocorrentes na AID consiste na perereca-de-vidro (Hyalinobatrachium 
uranoscopum), que ocorre exclusivamente na faixa ciliar do rio Taquara. O Anexo 6.02 
apresenta a lista de espécies de anfíbios e répteis registradas para o Município de Castro, 
seguidas de seus nomes populares, forma de registro, status de conservação para o Estado 
do Paraná e suas possibilidades de ocorrência na AID e na AII do empreendimento. Já as 
Fotos 6.14 a 6.16 apresentam algumas das espécies registradas. 

A B 

C D 

E F 
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Tabela 6.43 – Anfíbios e Répteis Registrados para o Município de Castro, Formas de Registro, Ambientes de Ocorrência, Status de Ameaça 
no Estado do Paraná (Segundo Bérnils et al., 2004) e Possibilidades de Ocorrência nas Áreas de Influência do Complexo 
Industrial da Cargill, Castro/PR 

GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR FORMA DE REGISTRO 
AMBIENTES DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS NO 
PARANÁ 

OCORRÊNCIA 
NA ÁREA 

AID AII 

ANFIBIOS       

ORDEM ANURA       

Família Bufonidae       

Rhinella icterica sapo-cururu VIS, MUS, LIT BN, CP, AA  X X 

Família Brachycephalidae       

Ischnocnema henseli rã-do-mato LIT FL    

Família Centrolenidae       

Vitreorana uranoscopa perereca-de-vidro LIT FL DD X X 

Família Hylidae       

Aplastodiscus perviridis  perereca-verde LIT FL   X 

Aplastodiscus albosignatus perereca-verde LIT FL    

Dendropsophus minutus pererequinha AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Dendropsophus nanus pererequinha AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Dendropsophus sanbornii pererequinha AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Hypsiboas albopunctatus perereca AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Hypsiboas bischofii perereca AUD, VIS, LIT FL, BN, AA  X X 

Hypsiboas faber rã-martelo AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Hypisoboas prasinus perereca AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Hypsiboas raniceps perereca AUD, VIS, LIT FL, BN, AA  X X 

Scinax fuscomarginatus pererequinha LIT BN, AA    

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro AUD, VIS, LIT BN, FL, AA  X X 



6 – Diagnóstico Socioambiental da Área de Influência 

2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 6.123 

GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR FORMA DE REGISTRO 
AMBIENTES DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS NO 
PARANÁ 

OCORRÊNCIA 
NA ÁREA 

AID AII 

Scinax perereca perereca AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Phyllomedusa tetraploidea perereca-macaco AUD, LIT BN, AA  X X 

Família Leptodactylidae       

Leptodactylus gracilis rãzinha AUD, LIT BN, AA    

Leptodactylus latrans rã-manteiga VIS, LIT BN, AA  X X 

Leptodactylus pentadactylus rã LIT BN, AA   X 

Família Leiuperidae       

Physalaemus cuvieri  rã-cachorro AUD, LIT BN, CP, AA  X X 

Physalaemus gracilis rã-chorona AUD, VIS, LIT FL, BN, AA  X X 

Physalaemus latristriga rã-do-mato LIT FL    

Família Microhylidae       

Elachistocleis bicolor rã-guardinha LIT BN, CP, AA  X X 

RÉPTEIS       

ORDEM TESTUDINES       

Família Chelidae       

Hydromedusa tectifera cágado-pescoço-de-cobra MUS, ENT, LIT BN, R   X 

ORDEM SQUAMATA       

Subordem Sauria       

Família Polychrotidae       

Anisolepis grilli lagartinho MUS, LIT FL   X 

Família Gekkonidae       

Hemidactylus mabouia lagartixa-das-paredes LIT AA  X X 

Família Anguidae       

Ophiodes striatus cobra-de-vidro MUS, LIT CP, BN, AA  X X 

Família Mabuydae       
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GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR FORMA DE REGISTRO 
AMBIENTES DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS NO 
PARANÁ 

OCORRÊNCIA 
NA ÁREA 

AID AII 

Aspronema dorsivittatum lagartixa MUS, LIT CP    

Família Teiidae       

Salvator merianae lagarto, teiú VIS, ENT, MUS, LIT FL, CP, AA  X X 

Subordem Amphisbaenia       

Família Amphisbaenidae       

Amphisbaena darwinii cobra-de-duas-cabeças MUS, LIT CP, AA   X 

Subordem Serpentes       

Família Colubridae       

Chironius bicarinatus cobra-cipó MUS, LIT FL   X 

Mastigodryas bifossatus jararacuçu-do-brejo LIT BN, CP, AA    

Família Dipsadidae       

Atractus reticulatus cobra-da-terra MUS, LIT CP, AA   X 

Paraphimophis rusticus muçurana-oliva MUS, LIT FL, CP, AA    

Ditaxodon taeniatus -- MUS, LIT CP VU   

Echinanthera bilineata cobrinha MUS, LIT FL    

Echinanthera cyanopleura cobrinha MUS, LIT FL    

Erythrolamprus jaegeri cobra-verde MUS, LIT CP    

Erythrolamprus miliaris cobra-d‟água MUS, LIT BN, FL,CP,R,AA  X X 

Erythrolamprus poecilogyrus cobra-lisa MUS, LIT BN, CP, AA  X X 

Gomesophis brasiliensis cobra-do-lodo MUS, LIT BN   X 

Helicops infrataeniatus cobra-d‟água MUS, LIT BN, R  X X 

Lygophis flavifrenatus cobra-listrada MUS, LIT CP    

Oxyrhopus clathratus cobra-coral-falsa MUS, LIT FL   X 

Oxyrhopus rhombifer cobra-coral-falsa MUS, LIT CP   X 

Philodryas patagoniensis papa-rato MUS, LIT CP, BN, AA   X 
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GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR FORMA DE REGISTRO 
AMBIENTES DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS NO 
PARANÁ 

OCORRÊNCIA 
NA ÁREA 

AID AII 

Ptychophis flavovirgatus cobra-d‟água MUS, LIT R    

Sordellina punctata -- LIT R, BN DD   

Thamnodynastes hypoconia jararaca-do-brejo MUS, LIT FL, BN, AA  X X 

Thamnodynastes strigatus jararaca-do-brejo VIS, MUS, LIT FL, BN, AA  X X 

Tomodon dorsatus cobra-espada MUS, LIT FL, AA   X 

Xenodon merremii boipeva MUS, LIT CP, BN, AA  X X 

Xenodon neuwedii boipevinha MUS, LIT FL    

Família Elapidae       

Micrurus altirostris coral-verdadeira MUS, LIT FL, CP   X 

Família Viperidae       

Bothrops jararaca jararaca MUS, LIT FL, AA  X X 

Bothrops alternata urutu MUS, LIT CP, BN, AA   X 

Crotalus durissus cascavel MUS, ENT, LIT CP, AA  X X 

Legenda: VIS – Visualização; MUS – Museus; AUD – Auditivo; LIT – Literatura; VU – Vulnerável; DD – Dados deficientes; BN – Banhados R – Rios; FL – Florestas; CP – Campos; AA – Áreas antropizadas. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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Foto 6.14 – Espécies da Herpetofauna Registradas na Área de Influência do Complexo 
Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  

 
Legenda: (A) Phyllomedusa tetraploidea; (B) Hypsiboas bischoffi; (C) Hypsiboas faber; (D) Hypsiboas prasinus; (E) Hypsiboas 

albopunctatus. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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Foto 6.15 – Espécies da Herpetofauna Registradas na Área de Influência do Complexo 
Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  

 
Legenda: (A) Dendropsophus minutus; (B) Dendropsophus sanborni; (C) Scinax fuscovarius; (D) Physalaemus gracilis; (E) 

Physalaemus cuvieri. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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Foto 6.16 – Espécies da Herpetofauna Registradas na Área de Influência do Complexo 
Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  

 

Legenda: (A) Rhinella icterica - ; (B) Rhinella icterica - ; (C) Leptodactylus latrans; (D) Salvator merianae; (E) 
Thamnodynastes strigatus. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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 Uso do Hábitat e Padrões Biogeográficos 

Analisando-se a lista de espécies do Anexo 6.02, observa-se haver na região uma alta 
incidência de espécies associadas a sistemas de banhados, especialmente nos casos de 
anfíbios anuros. Pelo menos 19 espécies desse grupo (ou 79,2%) e 13 de répteis (38,2%) 
são encontradas nesse ambiente. Nesse sentido, as várzeas do rio Iapó, na AII do 
empreendimento, consistem em um importante local a agregar esta fauna na região. Mesmo 
em face ao uso intensivo do solo na região, a maior parte das espécies de anfíbios 
associada a este ambiente também foi registrada associada a canais de drenagem e a 
lagoas presentes em meio a plantações de soja, feijão e milho nas proximidades do 
complexo industrial, denotando pequena preocupação no que tange à conservação local 
desses animais. 

Quanto às espécies florestais, nove dentre os anfíbios registrados (37,5% do total de 
espécies) ocorrem nesse ambiente, sendo cinco (5) de ocorrência exclusiva no mesmo (a 
saber, Ischnocnema henseli, Aplastodiscus albosignatus, Aplastodiscus perviridis, 
Physalaemus olfersii e Vitreorana uranoscopa). Entretanto, à exceção de V. uranoscopa, 
nenhuma das demais ocorre nas áreas de influência do empreendimento. Por sua vez, o 
registro de V. uranoscopa nas matas ciliares do rio Taquara mostra-se como significativo, 
uma vez que esta espécie é considerada indicadora de águas de boa qualidade (e.g., 
Segalla & Langone, 2004). Esta espécie é chave no processo de monitoramento de 
impactos derivados do empreendimento na região. 

Já quanto aos répteis, 14 (ou 41,2%) das espécies ocorrem nos sistemas florestais, sendo 
seis (ou 17,6% do total) de maneira exclusiva (Anisolepis grilli, Chironius bicarinatus, 
Echinanthera bilineata, E. cyanopleura, Oxyrhopus clathratus e Xenodon neuwiedi). No caso 
dessas seis espécies, que podem ser consideradas como as mais sensíveis em condições 
de alteração ambiental, as mesmas não contemplam registros para as áreas de influência 
do empreendimento. Todas as demais apresentam ampla valência ecológica, ocorrendo 
também nas bordas florestas, em capoeiras e em áreas abertas. 

 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Dentre as espécies de répteis registradas para o Município de Castro, apenas a serpente 
Ditaxodon taeniatus é considerada como ameaçada de extinção no Estado do Paraná, na 
categoria Vulnerável (Bérnils et al., 2004). Esta espécie habita exclusivamente áreas de 
campo, não ocorrendo na região de interesse. Já dentre os anfíbios, a perereca Vitreorana 
uranoscopa encontra-se na categoria Dados Deficientes (Segalla & Langone, 2004). 
Conforme já salientado, esta espécie, considerada como indicadora de águas em boa 
qualidade, foi registrada na faixa ciliar do rio Taquara, demonstrando possível eficiência da 
mata ciliar no controle de escoamentos de material particulado e de defensivos agrícolas. 

 Espécies Endêmicas 

Dentre as espécies herpetofaunísticas registradas, os anuros Ischnocnema henselii, 
Vitreorana uranoscopa, Aplastodiscus perviridis, Aplastodiscus albosignatus, Hypsiboas 
bischofii, Leptodactylus gracilis e Physalaemus lateristriga, o lagarto Anisolepis grilli e as 
serpentes Chironius bicarinatus, Echinanthera bilineata, Echinanthera cyanopleura 
Oxyrhopus clathratus, Sordellina punctata, Tomodon dorsatus, Xenodon neuwedii e 
Bothrops jararaca constituem formas endêmicas da Floresta Atlântica sensu lato. Por sua 
vez, as serpentes Paraphimophis rusticus, Ditaxodon taeniatus, Lygophis flavifrenatus e 
Ptychophis flavovirgatus constituem em formas associadas às formações campestres do sul 
e sudeste do Brasil. Nenhuma destas últimas espécies conta com registros para a área de 
estudo. 
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 Espécies de Interesse Científico e Conservacionista 

Com relação às espécies que apresentam interesse científico e conservacionista, destacam-
se aquelas cujo conhecimento apresenta lacunas quanto a sua ecologia, taxonomia e 
biogeografia, além daquelas que constam nas listas de espécies ameaçadas. Citam-se 
especialmente as espécies mais raras presentes na região, compreendidas por 
Aplastodiscus albosignatus, Sordellina punctata, Paraphimophis rusticus, Ditaxodon 
taeniatus, Lygophis flavifrenatus e Ptychophis flavovirgatus. Nenhuma dessas espécies é 
conhecida para a área de influência direta do empreendimento. 

 Espécies Exóticas 

Dentre as espécies registradas para área de estudo, apenas Hemidactylus mabouia 
(lagartixa-das-paredes) é exótica. Esta espécie tem origem africana e acredita-se que tenha 
sido introduzida acidentalmente na América através das embarcações no início do século de 
colonização do continente pelos europeus, mais especificamente, quando estes retornavam 
do continente africano. Esta lagartixa apresenta grande plasticidade ecológica e é 
considerada sinantrópica, ou seja, adapta-se bem à vida nas residências humanas. Apesar 
de ser uma espécie exótica, não há estudos que demonstrem uma ação danosa a outras 
espécies semelhantes, possivelmente, por estas habitarem locais diferentes e, 
consequentemente, nichos diferentes também. Contudo, é considerada uma espécie com 
grande capacidade de caça, em que os principais itens de sua dieta são pequenos 
invertebrados tais como insetos (moscas, mosquitos, dentre outros) e aranhas. 

  Espécies Nocivas ao Homem 

Como espécies capazes de gerar danos ao ser humano e a animais domésticos, destacam-
se as serpentes peçonhentas dos gêneros Micrurus (cobras corais verdadeiras), Bothrops 
(jararaca e urutu) e Crotalus (cascavel). Pelo menos os últimos dois gêneros são esperados 
para virem a ocorrer nas imediações do complexo industrial.  

 Espécies Cinegéticas 

Dentre as espécies nativas registradas neste estudo, duas espécies merecem destaque por 
consistirem em formas cinegéticas: o lagarto ou teiú (Salvator merianae) e a rã 
Leptodactylus pentadacylus. Ambas as espécies são eventualmente caçadas para o 
consumo de sua carne, especialmente pelas comunidades rurais. 

6.2.2.3 – Avifauna 

6.2.2.3.1 – Introdução 

A lista da avifauna brasileira conta atualmente com 1.901 espécies registradas, o que ratifica 
a posição do Brasil como um dos países mais ricos em espécies de aves do mundo, 
juntamente a Colômbia e Peru (CBRO, 2014). 

O Paraná pode ser considerado um dos estados brasileiros mais adiantados na pesquisa 
ornitológica, em especial no tocante a inventários e, por consequência, do conhecimento da 
distribuição das espécies (Hinkelmann & Fiebig, 2001). Entretanto, grande parte das 
informações encontra-se dispersas e inéditas na literatura, em museus e mesmo em 
arquivos pessoais dos pesquisadores, muitas vezes sem ter recebido a devida atenção para 
publicá-las (Straube et al. 2005a). Uma exceção refere-se à coletânea de aves de Curitiba, 
um trabalho detalhado sobre riqueza e composição de espécies, distribuição, dados 
históricos e ecológicos (Straube et al., 201). 

Os grandes nomes da História Natural no Brasil no século passado, pesquisadores viajantes 
que se deslocaram para esse País com o objetivo de estudar e coletar espécimes da fauna 
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e flora locais concentraram suas atividades na faixa litorânea, particularmente da região 
sudeste (Vanzolini, 1996). O Paraná, estado onde à pesquisa ornitológica despertou apenas 
no início do século passado, foi pouco privilegiado pela visita desses naturalistas; restando, 
na maior parte, escassos relatos de expedições exploratórias sem cunho propriamente 
científico (Scherer-Neto & Straube, 1995; Straube & Scherer-Neto, 2001). 

O Estado do Paraná teve sua primeira lista de aves no ano de 1981 (Scherer-Neto, 1985), 
em 1995 foi publicada a segunda obra (Scherer-Neto & Straube, 1995), a qual apresentou 
não só, uma listagem de espécies com registro confirmado para o estado e ocorrências 
marginais, mas também uma revisão da história e bibliografia ornitológica paranaense, 
apontando a presença de 669 espécies de aves. 

Em 2011 foi realizada uma revisão criteriosa sobre a avifauna estadual, totalizando 744 
espécies documentadas (Scherer-Neto et al., 2011a), sendo que atualmente esse número é 
de aproximadamente 755 espécies (E. Carrano inf. pess). 

A região de Castro possui relevantes informações históricas sobre aves, obtidas em 
especial, entre os anos de 1820 e 1821 em razão da expedição científica do naturalista 
Johann Natterer ao Paraná (Straube, 1993), depositadas no Museu de Viena, Áustria e 
também do naturalista alemão Andreas Mayer, entre as décadas de 40 e 50, o qual coletou 
diversas espécies na região, atualmente depositadas na Coleção Ornitológica do Museu de 
História Natural do Capão da Imbuia, Curitiba. 

Mais recentemente, a partir da década de 80, alguns estudos com aves foram realizados na 
região dos campos gerais, ao longo da APA da Escarpa Devoniana, no município de 
Palmeira, Fazenda Santa Rita (Anjos & Graf, 1993; Anjos & Bóçon, 1999); município de 
Ponta Grossa, em especial, no Parque Estadual de Vila Velha (Scherer-Neto et al. 1994; 
Anjos & Bóçon, 1999; Scherer-Neto et al. 2011b); município de Tibagi, Parque Estadual do 
Guartelá (Scherer-Neto et al. 2011c), bem como, em áreas com influência do cerrado, nos 
municípios de Jaguariaíva e Arapoti (Scherer-Neto et al. 1996) e Jaguariaíva e Sengés 
(Carrano & Ribas, 2000; Straube et al. 2005b). Também existem menções de ocorrência de 
espécies, distribuição e padrões biogeográficos ao longo da bacia do rio Tibagi (Anjos & 
Schuchmann, 1997; Anjos et al. 1997) e uma listagem de aves para os campos gerais do 
Paraná (Uejima & Bornschein, 2007). 

O futuro empreendimento se localiza no segundo planalto paranaense, em uma região 
definida como “campos gerais” nas proximidades da cidade de Castro. Essa região 
caracteriza-se por extensas atividades agrícolas e pecuárias, além de silvicultura de 
espécies exóticas, urbanização e mais recentemente a ampliação do seu parque industrial. 
Essas atividades, muitas vezes de forma desordenada, a ameaçam seriamente os 
ecossistemas naturais e consequentemente a fauna associada. 

Certamente, a grande variedade de ambientes naturais, com fisionomias: florestais 
(remanescentes de floresta com araucária e florestas ciliares), campestres (campos naturais 
e capoeiras), paludícolas (várzeas e banhados) e fluviais (rios Iapó, Taquara e outros cursos 
d´água), além de artificiais (canais de drenagem/irrigação, lagoas e açudes) ainda oferecem 
subsídios a uma avifauna rica e diversificada. 

No entanto, ações humanas, através da destruição e descaracterização das paisagens 
naturais, vêm contribuindo diretamente para a redução de muitas destas populações de 
aves e outros grupos da fauna, chegando a casos extremos de extinções locais. Desta 
forma, oportunidade de realização da presente pesquisa, certamente trará novas 
informações sobre a avifauna na região, contribuindo para futuras ações de manejo e 
conservação das espécies e seus ecossistemas.  
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6.2.2.3.2 – Métodos 

O estudo avifaunístico foi realizado através de duas incursões de campo, a 1ª campanha 
entre os dias 2 e 4 de setembro de 2015 e a 2ª campanha entre os dias 15 e 17 de fevereiro 
de 2016, respectivamente correspondendo às estações de inverno e verão. As áreas de 
influência do complexo industrial (ADA, AID e AII) foram amostradas em três períodos 
distintos, durante o dia, pela manhã (6 às 10 h) e a tarde (16 às 18 h) e durante a noite (19 
às 21 h), visando uma maior efetividade no inventário de espécies, bem como, na relação 
entre as aves observadas e seu ambiente de ocorrência. O esforço amostral em campo 
totalizou 16 horas. Foram consideradas também informações bibliográficas de espécies de 
aves citadas no RAS - Relatório Ambiental Simplificado para Licenciamento de uma Linha 
de Transmissão 138 KV, realizado na região do empreendimento (STCP, 2013). Contudo, 
tais táxons, não foram considerados nas análises referentes à distribuição das espécies nas 
áreas de influência do empreendimento e registro. 

Para a o inventário de espécies das aves ocorrentes na região foram adotadas as técnicas 
tradicionais em estudos ornitológicos, Contato Visual e Contato Auditivo complementadas 
por literatura especializada (Perrins et al. 1991; Bibby et al. 1992) adaptadas às condições 
ambientais e as características das espécies observadas. Para Contato Visual utilizou-se 
binóculos (Nikon Monarch 8x42; 10X42) percorrendo-se estradas, acessos e caminhos 
secundários, ao longo de remanescentes florestais, florestas ciliares ao longo dos rios Iapó 
e Taquara, capoeiras, campos naturais, várzeas, banhados, lagos artificiais, canais de 
irrigação, além de ambientes antropizados, principalmente por agricultura.  

O Contato Auditivo se baseou nas vocalizações das espécies, sendo que alguns registros 
sonoros foram gravados, com auxílio de gravador Marantz PMD 660 e microfone 
unidirecional Sennheiser ME 66. Quando necessário essas vocalizações foram gravadas e 
posteriormente comparadas com cd‟s e/ou dvd‟s especializados (Boesman, 1999; Mayer, 
2000; Gonzaga & Castiglioni, 2001; Minns et al., 2010). Algumas espécies foram ainda 
confirmadas através da técnica de play-back que consiste na emissão da vocalização, com 
intuito de atrair a espécie em questão, confirmando assim sua ocorrência na área. 

Também foi consultada literatura ornitológica especializada (Ridgely & Tudor, 1989, 1994; 
Sick, 1997; La Peña & Rumboll, 1998; Narosky & Yzurieta, 2003; Mata et al., 2006; Van 
Perlo, 2009; Sigrist, 2014; Ridgely et al., 2015). O ordenamento taxonômico e os nomes em 
português seguiram o proposto pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 
2014).  

Os ambientes de ocorrência das espécies foram definidos da seguinte maneira: 

 Remanescente Florestal: remanescentes de floresta com araucária com diferentes 
extensões, estágios de sucessão e conservação localizados na AII do 
empreendimento; 

 Floresta Ciliar: localizada ao longo dos rios Taquara e Iapó, respectivamente na AID e 
AII; 

 Capoeira: em distintos estágios sucessionais na ADA, AID e AII; 

 Campestre: relictos de campos naturais, secos e úmidos, na AII; 

 Paludícola: Formações Pioneiras com Influência fluvial: várzeas e banhados; 

 Aquático: corpos d‟água naturais (rios Taquara e Iapó) e artificiais (lagos, lagoas 
temporárias, açudes e canais de drenagem e irrigação); 

 Antropizado: áreas de agricultura, pecuária, pomares e locais urbanizados e 

 Aéreo: espécies que passam a maior parte do tempo em voo. 

O status de ocorrência das espécies seguiu CBRO (2014) com modificações: 

 Residente: espécies com evidências de reprodução na região e que não apresentam 
movimentos migratórios; 
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 Migratória: espécies visitantes oriundas da região norte do Brasil, ocorrentes na 
região apenas de forma sazonal, mais frequentemente nas estações de primavera e 
verão; 

 Exótica Introduzida: espécies introduzidas pelo homem no Brasil; 
 Exótica Colonizadora: espécies que colonizaram o Brasil, através de expansão 

natural de distribuição geográfica. 

As definições das espécies endêmicas do Brasil seguiram CBRO (2014) e paras as 
espécies endêmicas do Bioma Mata Atlântica adotou-se Bencke et al. (2006). Já o status de 
conservação das espécies, seguiu em nível estadual (Straube et al. 2004) e nacional 
(ICMBio, 2014). Ademais, efetuou-se a documentação fotográfica dos ambientes 
amostrados nas áreas de influência do empreendimento (ADA, AID e AII), bem como de 
algumas espécies de aves ao longo da região de estudo. 

6.2.2.3.3 – Resultados e Discussão 

 Riqueza de Espécies 

A listagem de aves apresentada para a região de estudo, considerando-se as três áreas de 
influência do empreendimento (ADA, AID e AII) totalizou 223 espécies, pertencentes a 24 
ordens e 55 famílias (Anexo 6.03). Tal listagem contemplou os registros de espécies obtidos 
durante as duas campanhas de campo e também através de informações bibliográficas. A 
revisão bibliográfica apontou a presença de 197 espécies na área de estudo, sendo 136 
espécies, também registradas durante as campanhas de campo. 

Somando-se as duas campanhas de campo foram registradas 163 espécies de aves e 50 
famílias sendo que deste total, 27 espécies não constam nas informações bibliográficas 
consultadas. Durante a 1ª Campanha foram registradas 119 espécies e 43 famílias e na 2ª 
Campanha 151 espécies e 48 famílias, sendo que 106 espécies ocorreram em ambas as 
campanhas. 

A diferença na riqueza de espécies entre as duas campanhas de campo apresenta dois 
fatores principais: período sazonal e aporte de espécies migratórias. O período sazonal, 1ª 
Campanha realizada no inverno e a 2ª no verão, teve grande contribuição, sendo que os 
meses de primavera e verão são mais representativos na riqueza e abundância de espécies, 
quando a maioria das aves estabelece seu período reprodutivo, adaptadas ao regime de 
chuvas e alimentação (Sick, 1997). 

Dois outros estudos de longa duração, com comunidades de aves realizados no Paraná 
(Carrano 2006; 2013), reforçam essa questão: este período favorável causa mudanças no 
comportamento de muitas espécies, com maior frequência nos voos e vocalizações 
ocasionada pelo estabelecimento ou defesa do território, busca por parceiro reprodutivo e 
transporte de material para construção de ninhos, aumentando a sua conspicuidade 
(registros auditivos e visuais) e também a possibilidade de captura em redes de neblina. 

Outro importante fator refere-se ao aporte de espécies migratórias, as quais ocorrem na 
região de estudo, com maior frequência, nos meses de primavera e verão, sendo 
registradas exclusivamente na 2ª Campanha de campo. Essas espécies foram 
representadas por quatro famílias da Ordem Passeriformes: Tityridae (Pachyramphus 
polychopterus e P. validus), Tyrannidae (Elaenia flavogaster, E. parvirostris, E. mesoleuca, 
E. obscura, Myiarchus swainsoni, M. ferox, Myiodynastes maculatus, Megarychus pitangua, 
Tyrannus melancholicus, T. savana, Empidonomus varius, Myiophobus fasciatus, 
Cnemotriccus fuscatus e Lathrotriccus euleri), Vireonidae (Vireo chivi) e Thraupidae 
(Sporophila caerulescens e S. hypoxantha). Contudo, algumas espécies sabidamente de 
hábitos migratórios acabam representadas durante o ano todo por alguns poucos indivíduos 
“não migrantes”, sendo exemplos: Himantopus melanurus (pernilongo-de-costas-brancas), 
Progne chalybea (andorinha-doméstica-grande), Turdus amurochalinus (sabiá-poca), 
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Sturnella superciliaris (polícia-inglesa-do-sul) e Volatinia jacarina (tiziu), justificando assim a 
sua ocorrência na 1ª campanha, ainda durante o inverno. 

As famílias mais representativas em número de espécies, entre “Não Passeriformes” (Foto 
6.17), foram Ardeidae e Columbidae, com sete espécies e Picidae e Falconidae, com cinco 
espécies cada. Já entre os “Passeriformes” (Foto 6.18), as maiores riquezas forma 
Tyrannidae (n=23), Thraupidae (n=14) e Furnariidae com nove espécies. 

 Ocupação de Ambientes 

Nesta análise foram consideradas as 223 espécies de aves consideradas para a região de 
estudo (registros de campo e bibliográficos), sendo estas divididas em três grupos principais 
quanto a ocupação de ambientes: florestais, campestres e aquáticos, sendo que em 
inúmeras situações, uma espécie pode ocupar diferentes habitats em razão da sua 
plasticidade ecológica, oferta de alimento e/ou outras características ambientais. 

Seguindo-se tal divisão, 57 espécies ocorreram exclusivamente em formações florestais 
(remanescentes e/ou vegetação ciliar ao longo dos rios Taquara e Iapó), sendo alguns 
exemplos: Crypturellus obsoletus (inhambuguaçu), Penelope obscura (jacuaçu), 
Odontophorus capueira (uru), Stephanoxis lalandi (beija-flor-de-topete), Trogon surrucura 
(surucuá-variado), Ramphastos dicolorus (tucano-de-bico-verde), Piculus aurulentus (pica-
pau-dourado), Pionopsitta pileata (cuiú-cuiú), Pionus maximiliani (maitaca-verde) e os 
Passeriformes (Chamaeza campanisona, Campyloramphus falcularius, Heliobletus 
contaminatus, Chiroxiphia caudata, Platyrinchus mystaceus, Schiffornis virescens, 
Mionectes rufiventris, Hylophilus poicilotis, Turdus albicollis, Myiothlypis leucoblephara) entre 
outros.  

Nas formações abertas, com fisionomias vegetacionais como algumas capoeiras e campos 
naturais, bem como áreas antropizadas por agricultura e/ou pecuária, ocorreram 51 
espécies de aves, dentre elas: Rhynchotus rufescens (perdiz), Syrigma sibilatrix (maria-
faceira), Theristicus caudatus (curicaca), Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo), 
Vanellus chilensis (quero-quero), Crotophaga ani (anu-preto), Athene cunicularia (coruja-
braqueira), Colaptes campestris (pica-pau-do-campo), Falco sparverius (quiriquiri), Falco 
femoralis (falcão-de-coleira), Furnarius rufus (joão-de-barro), Machetornis rixosa (suiriri-
cavaleiro), Tyrannus savana (tesourinha), Xolmis cinereus (primavera), Mimus saturninus 
(sabiá-do-campo), Anthus lutescens (caminheiro-zumbidor), Zonotrichia capensis (tico-tico), 
Ammodramus humeralis (tico-tico-rato), Pseudoleistes guirahuro (chopim-do-brejo), Sicalis 
flaveola (canário-da-terra-verdadeiro), Sicalis luteola (tipio), Volatinia jacarina (tiziu) entre 
outros.  

Nos ambientes aquáticos ocorreram 18 espécies sendo elas: os anatídeos (Dendrocygna 
viduata, Cairina moschata e Amazonetta brasiliensis), os mergulhões (Tachybaptus 
dominicus e Podylimbus podiceps), Phalacrocorax brasilianus (biguá), Anhinga anhinga 
(biguatinga), os ardeídeos (Nycticorax nycticorax, Butorides striata, Ardea cocoi, A. alba e 
Egretta thula), Gallinula galeata (frango-d´água-comum), Himantopus melanurus 
(pernilongo-de-costas-brancas), Jacana (jaçanã) e os martins-pescadores (Megaceryle 
torquata, Chloroceryle amazona e C. americana). 

Ressalta-se ainda os registros exclusivos de espécies em ambientes paludícolas, Laterallus 
melanophaius (sanã-parda), Pardirallus nigricans (saracura-sanã), Cethiaxis cinnamomeus 
(curutié) e Arundinicola leucocephala (freirinha), os quais, atualmente ocupam pequenas 
extensões na região de estudo, em razão da sua conversão em cultivos agrícolas. As 
demais espécies ocuparam dois dos mais ambientes na região de estudo, demonstrando 
assim maior plasticidade ambiental, principalmente na ocupação de áreas antropizadas. 
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 Status de Ocorrência das Espécies 

Assim como no tópico anterior, para essa análise foram considerados os registros de campo 
e bibliográficos (223 espécies). A grande maioria das espécies de aves ocorrentes na região 
de estudo (n=191) pode ser considerada residente (Anexo 6.03). Por sua vez, 30 espécies 
apresentam movimentos migratórios, ocorrendo na área de estudo, apenas sazonalmente, 
durante os meses de primavera e verão. Na sua maioria são representados por 
Passeriformes, sendo que somente na família Tyrannidae, das 30 espécies com ocorrência 
na região de estudo, 15 são migratórias, ou seja, os tiranídeos representam 50% das 
espécies migrantes. As outras duas espécies registradas são exóticas: Bulbucus ibis (garça-
vaqueira) foi considerada Exótica Colonizadora, enquanto Passer domesticus (pardal) 
Exótica Introduzida (ver detalhes em métodos). 

 Distribuição das Espécies nas Áreas de Influência do Complexo Industrial 

Para essa análise foram consideradas apenas as espécies observadas nas duas 
campanhas de campo (n=163), não sendo consideradas as informações bibliográficas. 
Seguindo-se os métodos definidos, a região de estudo foi dividida em três áreas de 
influência: (1) ADA - Área Diretamente Afetada, (2) AID - Área de Influência Direta e (3) AII - 
Área de Influência Indireta. 

Na ADA foram registradas 71 espécies, em sua grande maioria aves comuns, abundantes e 
com ampla distribuição geográfica no Brasil, bem como, com alta plasticidade ecológica, 
ocupando ambientes com alto grau de alteração antrópica. Ademais, não houve registros de 
aves exclusivas na ADA, sendo que todas essas espécies também foram observadas na 
AID e/ou AII. Cabe ressaltar, que a ADA, apresentou diferenças no uso e ocupação do solo: 
na 1ª Campanha, o solo não estava ocupado por cultivo agrícola, tendo-se assim amplas 
extensões de áreas abertas, onde ocorreram com exclusividade Syrigma sibilatrix (maria-
faceira), Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo), Milvago chimango (chimango), Falco 
sparverius (quiriquri), Xolmis cinereus (primavera), Anthus lutescens (caminheiro-zumbidor) 
e Pseudoleistes guirahuro (chopim-do-brejo). 
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Foto 6.17 – Espécies da Avifauna (Não Passeiriformes) Registradas na Área de 
Influência do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  

  

  

Legenda: (A) Amazonetta brasiliensis; (B) Penelope obscura; (C) Theristicus caudatus; (D) Heterospizias meridionalis; (E) 
Vanellus chilensis; (F) Athene cunicularia; (G) Caracara plancus; (H) Piculus aurulentus. 

Fotos: Eduardo Carrano (2016).  
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Foto 6.18 – Espécies da Avifauna (Passeiriformes) Registradas na Área de Influência 
do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  

  

  

Legenda: (A) Chamaeza campanisona; (B) Tyrannus melancholicus; (C) Arundinicola leucocephala; (D) Mimus saturninus; (E) Anthus 
lutescens; (F) Pseudoleistes guirahuro; (G) Donacospiza albifrons; (H) Embernagra platensis. 

Fotos: Eduardo Carrano (2016). 
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Já durante a 2ª Campanha, a área estava recoberta por cultivo de milho, modificando o 
ambiente em relação à amostragem anterior, tendo-se registros exclusivos dos columbídeos 
(Leptotila verreauxi e L. rufaxilla), Falco femoralis (falcão-de-coleira) e Molothrus bonariensis 
(vira-bosta). As demais espécies repetiram-se nas duas campanhas, com diferença apenas 
na abundância das espécies, a qual possui relação direta com as características ambientais 
disponíveis. Ainda na ADA existem pequenas extensões de capoeiras em diferentes 
estágios de sucessão, duas lagoas artificiais circundadas com vegetação paludícola e 
extensos canais de drenagem e irrigação distribuídos por toda área. 

Outras espécies comumente observadas na ADA foram: Amazonetta brasiliensis (pé-
vermelho), Theristicus caudatus (curicaca), Aramides saracura (saracura-do-mato), Vanellus 
chilensis (quero-quero), os columbídeos (Columbina talpacoti, Patagioenas picazuro e 
Zenaida auriculata), Guira (anu-branco), Athene cunicularia (coruja-buraqueira), Colaptes 
campestris (pica-pau-do-campo), Thamnophilus ruficapillus (choca-de-chapéu-vermelho), 
Furnarius rufus (joão-de-barro), Serpophaga nigricans (joão-pobre), Pitangus sulphuratus 
(bem-te-vi), Cyclarhis gujanensis (pitiguari), Mimus saturninus (sabiá-do-campo), Zonotrichia 
capensis (tico-tico), Ammodramus humeralis (tico-tico-rato), Geothlypis aequinoctialis (pia-
cobra), Embernagra platensis (sabiá-do-banhado) e Passer domesticus (pardal). 

Na AID foram observadas 133 espécies, em sua maioria ocupando áreas de capoeira e a 
floresta ciliar ao longo do rio Taquara, não apresentando registros exclusivos. Todas as 
espécies com ocorrência na AID também foram confirmadas na AII. Em relação à AII 
obteve-se 163 espécies, sendo 30 espécies exclusivas a essa área de influência, as quais 
não foram observadas na ADA e AID. 

O fator determinante para essa diferença está relacionado à maior extensão amostrada na 
AII e também a questões ambientais, principalmente, relacionadas aos remanescentes de 
floresta com araucária, a floresta ciliar do rio Iapó (mais extensa, estruturalmente 
diversificada e em melhor estado de conservação), quando comparado, ao ambiente similar, 
ao longo do rio Taquara, as pequenas porções de campos naturais, várzeas e banhados 
(inexistentes na ADA e AID) e a um canal de drenagem/irrigação localizado paralelamente 
ao rio Iapó (que proporciona um habitat aquático repleto de macrófitas flutuantes, também 
as duas áreas supracitadas). 

Algumas espécies ocorreram exclusivamente nos remanescentes de floresta com araucária, 
sendo elas: Trogon surrucura (surucuá-variado), Ramphastos dicolorus (tucano-de-bico-
verde), Chiroxiphia caudata (tangará). Na floresta ciliar do rio Iapó obteve-se o único registro 
de Campyloramphus falcularius (arapaçu-de-bico-torto). Nos campos naturais e capoeiras 
associadas ocorreram Sporophila hypoxantha (caboclinho-de-barriga-vermelha), bem como, 
Cariama cristata (seriema), Anumbius annumbi (cochicho), Alopochelidon fucata (andorinha-
morena) e Donacospiza albifrons (tico-tico-do-banhado) que também ocorrem em áreas 
antropizadas por agricultura e pecuária.  

Nas várzeas e banhados ocorreram registros exclusivos de espécies paludícolas, tais como: 
Laterallus melanophaius (sanã-parda), Pardirallus nigricans (saracura-sanã) e Arundinicola 
leucocephala (freirinha) e Chrysomus ruficapillus (garibaldi). No canal de irrigação paralelo 
ao rio Iapó foram observadas espécies aquáticas como os anatídeos Dendrocygna viduata e 
Cairina moschata, o biguá Phalacrocorax brasilianus, os ardeídeos Butorides striata, Ardea 
cocoi e Egretta thula, o frango-dá-agua-comum Gallinula galeata e o jaçanã Jacana. Já nas 
margens da PR-090, em uma pequena lagoa artificial temporária, entremeada em cultivo de 
soja, foi observado Himantopus melanurus (pernilongo-de-costas-brancas). 

 Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção 

Quanto aos endemismos foram adotados dois critérios: espécies endêmicas do Bioma Mata 
Atlântica (Bencke et al., 2006) e espécies endêmicas do Brasil (CBRO, 2014), perfazendo 
36 e duas espécies respectivamente. As duas espécies endêmicas do Brasil, são também, 
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restritas a Mata Atlântica, sendo elas Malacoptila striata (barbudo-rajado) e Eleoscytalopus 
indigoticus (macuqinho) ambas consideradas através de informações bibliográficas. 

Em relação às espécies ameaçadas de extinção também foram utilizados dois critérios: nível 
estadual (Straube et al. 2004) e nível nacional (ICMBio, 2014). Em nível estadual Milvago 
chimachima (chimango) é considerado DD (Dados Insuficientes), Cariama cristata (seriema) 
e Sporophila hypoxantha (caboclinho-de-barriga-vermelha) considerados NT (Quase 
Ameaçada). Ressalta-se ainda, que essa última espécie é considerada VU (Vulnerável) em 
nível nacional (ICMBio, 2014). 

6.2.2.4 – Mastofauna 

6.2.2.4.1 – Introdução 

Excetuando-se os animais marinhos e aquáticos sensu stricto, atualmente são conhecidas 
285 espécies de mamíferos ocorrentes na Floresta Atlântica (Miretzki, 2006), o que 
representa 40,7% da fauna de mamíferos brasileiros (Paglia et al., 2012). Esta diversidade 
está distribuída em 10 ordens, 33 famílias e 142 gêneros, conforme segue: 

1. Artiodactyla (2 famílias; 5 gêneros; 8 espécies). Inclui os veados e porcos-do-mato. 

2. Carnivora (4 famílias; 17 gêneros; 21 espécies). Inclui os felinos e canídeos, além de 
irara, mão-pelada, etc. 

3. Chiroptera (9 famílias; 43 gêneros; 98 espécies). Inclui os morcegos. 

4. Cingulata (1 família; 4 gêneros; 7 espécies). Inlcui os tatus. 

5. Didelphimorphia (1 família; 12 gêneros; 23 espécies). Inlcui os gambás e as cuícas. 

6. Lagomorpha (1 família; 1 gêneros; 1 espécie). Inclui os tapitis. 

7. Perissodactyla (1 família; 1 gêneros; 1 espécies). Inclui a anta. 

8. Pilosa (3 famílias, 4 gêneros; 5 espécies). Inlcui os tamanduás e preguiças. 

9. Primates (4 famílias; 6 gêneros; 24 espécies). Inlcui os macacos. 

10. Rodentia (7 famílias; 43 gêneros; 98 espécies). Inlcui os roedores. 

Assim, a Mata Atlântica conta a segunda fauna mais rica de mamíferos do Brasil, atrás 
apenas da Amazônia, (Paglia et al., 2012). Segundo Miretzki (2006), 63 espécies (22%) são 
exclusivas (ou endêmicas) do bioma, 86 são compartilhadas com os biomas da “diagonal 
seca” (Caatinga/Cerrado/Pantanal) e 117 são de ampla distribuição, ocorrendo em 
praticamente todo o Brasil. 

Vivo (1997) reconheceu quatro regiões na Floresta Atlântica segundo seus mamíferos: a) 
“região nordeste” – entre a foz do rio São Francisco e o Rio Grande do Norte, que apresenta 
elementos comuns às florestas Atlântica e Amazônica (p.ex. Cyclopes didactylus, Alouatta 
belzebul), b) “sudeste da Bahia” – desde o norte do Espírito Santo até o sul da foz do rio 
São Francisco, com formas endêmicas próprias (p.ex. Echimys pictus, Chaetomys 
subspinosus), c) “Rio de Janeiro” – entre o Espírito Santo, estendendo-se pelo Rio de 
Janeiro, até São Paulo na altura do Trópico de Capricórnio, com alguns pequenos 
mamíferos endêmicos (p.ex. Callithrix aurita, C. flaviceps, Rhagomys) e d) “região sul” – ao 
sul do Trópico de Capricórnio até o norte do Rio Grande do Sul, que apresenta algumas 
espécies características (p.ex. Delomys colinus, Brucepattersonius iheringi) e onde se 
localiza a área de estudo (Figura 6.43). 
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Figura 6.43 – Localização da Área de Estudo no Contexto das “Zonas Biogeográficas 
para Mamíferos da Floresta Atlântica” 

 
                                             Fonte: Modificado de Vivo (1997). 

Regionalmente, a área de estudo encontra-se na região planáltica do Estado do Paraná, em 
uma região de tensão ecológica entre Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) e 
as Estepes (Campos). A condição de ecótone da área de estudo é nitidamente ilustrada, por 
exemplo, ao se observar a ampla e homogênea distribuição dos mamíferos aí ocorrentes, 
como apresentada por Cabrera & Willink (1973). Para esses autores os mamíferos desta 
província são caracteristicamente tropicais, contudo contam com elementos andino-
patagônicos, sendo muito difícil traçar um limite consistente entre esta Província (a 
Paranaense) em relação à Chaquenha, ao Cerrado e à Atlântica. A lista apresentada pelos 
autores relaciona “os mamíferos típicos”, porém “não endêmicos”. 

Desta condição pode-se depreender que, no Paraná, encontram-se os limites austrais para 
várias espécies de mamíferos do Brasil Central e Amazônico, bem como os limites 
setentrionais para os mamíferos oriundos de zonas mais frias ao sul, caracterizando-se 
como uma zona ecótone entre essas (cf. Cabrera & Willink, 1973; Miretzki, 2003). A riqueza 
regional e local é limitada pela tolerância das espécies ao frio e a baixa capacidade de 
suporte do hábitat oferecido pelos Campos, capões e florestas ripárias. Esse fato, que 
deveria suscitar um maior interesse para a investigação, foi e ainda é pouco explorado, 
resultando em um escasso registro histórico da mastofauna paranaense (Persson & Lorini, 
1990; Miretzki, 1999), situação que, entretanto, vem melhorando progressivamente 
(Grazzini, 2012).  

Os mamíferos são importantes na regulação dos ecossistemas onde habitam especialmente 
em se tratando de ambientes tropicais, quando apresentam considerável diversidade de 
formas e hábitos (Eisenberg, 1981). A qualidade dos ecossistemas influencia diretamente a 
diversidade de mamíferos presentes. Um extenso grupo, composto por morcegos, 
ungulados, marsupiais, carnívoros, entre outros, são notáveis dispersores de sementes e 
atuam nos processos de regeneração dos próprios ecossistemas que habitam (Eisenberg & 
Redford, 1999). Esses animais podem regurgitar, defecar ou descartar sementes viáveis 
longe da planta-mãe, estabelecendo uma ligação dinâmica entre as plantas que produzem 
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frutos e os bancos de sementes ou plântulas em comunidades naturais. Eles também atuam 
na composição florística dentro de uma comunidade local. Em um nível geral, pode mediar o 
processo de sucessão que ocorre após pequenos ou grandes distúrbios. Em outro nível, 
podem influenciar no padrão de distribuição espacial de plantas adultas e jovens (Howe, 
1986). 

Portanto, a frugivoria não é apenas importante para o sustento direto dos animais, mas um 
processo vital para as populações vegetais, cuja regeneração natural é fortemente 
dependente da dispersão zoocórica (Jordano, 1992). Essas e outras particularidades fazem 
com que os mamíferos sejam relevantes em análises de impacto ambiental. No entanto, 
apesar de serem frequentemente citados como um dos mais bem estudados grupo de 
vertebrados, os mamíferos são ainda muito mal conhecidos do ponto de vista taxonômico, 
biogeográfico e biológico (Vivo, 1996), o que contribuiu para torná-los um dos segmentos da 
fauna autóctone mais ameaçada no Brasil (Machado et al., 2005). Como agravante ocorre 
no Brasil uma contínua, crescente e intensa pressão sobre a mastofauna, proveniente da 
alteração, fragmentação, urbanização e por fim a remoção completa da cobertura vegetal 
original. Essas pressões acarretam disfunções ecológicas com efeitos adversos, que 
contribuem para o declínio das populações remanescentes, alterando as comunidades 
naturais, promovendo extinções locais, entre outros efeitos. 

6.2.2.4.2 – Métodos 

O reconhecimento da área do empreendimento e demais atividades em campo para estudos 
com mamíferos ocorreram em duas campanhas, a primeira entre os dias 26 e 31 de agosto 
de 2015 e a segunda de 3 a 8 de fevereiro de 2016, em conjunto com a equipe de 
herpetofauna. 

Durante as campanhas toda a área de estudo (Foto 6.19) foi percorrida para 
reconhecimento e seleção dos pontos de instalação de armadilhas para pequenos 
mamíferos terrestres (Foto 6.20 A e B) e redes-neblina para captura de morcegos (Foto 6.20 
D), bem como para identificação dos melhores pontos para busca de registros (pegadas, 
visualizações, fezes, etc.) dos demais mamíferos. Imediatamente após esta primeira etapa 
foi realizada a instalação dos equipamentos e se deu seguimento à busca de vestígios. 

A eficiência do inventário foi avaliada com base na tendência da curva cumulativa de 
espécies (ou de suficiência amostral) e na comparação com a riqueza potencial, estimada 
pelas estatísticas Jackknife 1 e Chao 2, que geram os valores extremos (mínimo e máximo) 
de riqueza, segundo os resultados da amostragem. O índice de Shannon foi calculado para 
estimar a diversidade. 

Uma lista da fauna de mamíferos destas três áreas foi elaborada através dos dados 
primários (trabalho de campo) e secundários, pelo levantamento bibliográfico realizado em 
consulta às bases de dados e indexadores (PubMed, Scielo, Google Acadêmico, etc.) 
buscando informações sobre espécies de mamíferos para o município de Castro. De forma 
a complementar essas atividades foram buscadas informações na coleção do Museu de 
História Natural Capão da Imbuia (MHNCI) e no “SpeciesLink” (http://splink.cria.org.br/) e 
realizadas entrevistas com a comunidade regional e com colegas que supervisionaram 
estudos mastozoológicos na região. 

http://splink.cria.org.br/
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Foto 6.19 – Locais Usados para Busca Ativa de Mamíferos na Área de Influência do 
Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

  
Legenda: (A) Complexo Industrial Cargill visto da floresta ciliar do rio Taquara; (B) floresta ciliar do rio Taquara; (C) vista sob a 

ponte do rio Taquara; (D) rio Taquara próximo à foz. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Foto 6.20 – Armadilhas tipo Sherman e uma Estação de Captura (Composta por Duas 
Armadilhas, uma Elevada e Outro Sob o Solo) 

  

A B 

C D 

A B 
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Legenda: (A-B-C) Armadilhas tipo Sherman e uma estação de captura - composta por duas armadilhas, sendo uma elevada e 

outro sobre o piso da floresta; (D) Rede de neblina. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

A lista de espécies, instrumento para as análises subsequentes, segue o ordenamento 
taxonômico de Wilson & Reeder (2005) com modificações segundo Gardner (2007), Reis et 
al. (2011) e Paglia et al. (2012). Essa lista foi composta considerando-se aquelas espécies 
identificadas em campo e as espécies de provável ocorrência (bibliografia e registros 
museológicos) nas ADA, AID e AII. Os nomes comuns apresentados são apenas 
informativos e não seguem a nomenclatura regional. 

O status de conservação das espécies segue a Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção (MMA, 2014), sob os parâmetros conservacionistas da IUCN (2015), a 
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagem em 
Perigo de Extinção (CITES, 2015) e a Lista de Fauna Ameaçada do Estado do Paraná 
(Mikich & Bérnils, 2004). Foram incluídas as espécies “dd” (dados deficientes) e “qa” (quase 
ameaçadas) que, associadas às espécies classificadas como ameaçadas, fornecem um 
panorama mais adequado sobre o grau de ameaça que se encontra a mastofauna regional. 

6.2.2.4.3 – Resultados e Discussão 

 Riqueza de Espécies 

A reunião dos registros de campo com os bibliográficos e os do acervo do Museu de História 
Natural Capão da Imbuia indicam uma riqueza potencial de 42 espécies de mamíferos para 
a área de estudo. Essa riqueza está distribuída em oito ordens e 20 famílias (Figura 6.44 A e 
B): Ordem Didelphimorphia (1 família; 1 gênero; 2 espécies; marsupiais), Cingulata (1; 2; 2; 
tatus), Pilosa (1; 1; 1; tamanduá), Chiroptera (3; 7; 8; morcegos), Primates (2; 2; 2; 
macacos), Carnivora (4; 9; 13; carnívoros), Artiodactyla (2; 2; 2; veado, cateto) e Rodentia 
(6; 12; 12; roedores). 
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Figura 6.44 – Riqueza Taxonômica Total e de Espécies de Mamíferos da Área de 
Influência do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

A listagem obtida (Tabela 6.44) representa 29,6% da riqueza das espécies de mamíferos do 
Paraná, que é de 142 espécies, excetuando-se os aquáticos (Lange & Jablonski, 1981), assim 
como 14,1% (n=298) dos mamíferos registrados para a Floresta Atlântica brasileira (Paglia et 
al., 2012). Estão ausentes apenas os representantes de duas ordens de mamíferos terrestres 
paranaenses: Perissodactyla (anta) e Lagomorpha (tapiti). 

Da riqueza potencial de espécies (n=42), 20 táxons (ou 47,7%) foram efetivamente 
registradas na área de estudo, sendo: oito carnívoros, sete roedores, dois tatus, um 
marsupial, um tamanduá e um cervídeo (Fotos 6.21 e 6.22). 
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Tabela 6.44 – Lista de Mamíferos para a Área do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

TÁXON NOME COMUM 
POTENCIAL DE 
OCORRÊNCIA 

MASSA 
CORPORAL 

HÁBITO 
ALIMENTAR 

LOCOMOÇÃO AMBIENTE REGISTRO 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA  
      

Família Didelphidae        

Didelphis albiventris gambá 2 IV OMN ESC FLO, URB MHNCI 

Didelphis sp. gambá 3 IV OMN ESC FLO, URB Pegadas 

ORDEM CINGULATA  
      

Família Dasypodidae  
      

Dasypus novemcinctus tatu-galinha 3 IV OMN FOS FLO Entrevista 

Euphractus sexcinctus tatu-peba 2 V OMN FOS CPO Entrevista 

ORDEM PILOSA  
      

Família Myrmecophagidae  
      

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim 2 V INS ESC FLO Entrevista 

ORDEM CHIROPTERA       
 

Família Phyllostomidae        

Chrotopterus auritus morcego 2 I CAR VOA FLO Pinto-da-Rocha (1995) 

Pygoderma bilabiatum morcego 2 I FPN VOA FLO Vieira (1942) 

Sturnira lilium morcego 2 I FPN VOA FLO, URB MHNCI 

Desmodus rotundus morcego-vampiro 2 I HEM VOA FLO MHNCI 

Família Vespertilionidae        

Eptesicus brasiliensis morcego 2 I INS VOA FLO, URB Davis (1966) 

Eptesicus furinalis morcego 2 I INS VOA FLO, URB Davis (1966) 

Myotis ruber morcego 2 I INS VOA FLO, URB Margarido (1989) 

Família Molossidae        

Molossus molossus  2 I INS VOA FLO, URB MHNCI 

ORDEM CARNIVORA  
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TÁXON NOME COMUM 
POTENCIAL DE 
OCORRÊNCIA 

MASSA 
CORPORAL 

HÁBITO 
ALIMENTAR 

LOCOMOÇÃO AMBIENTE REGISTRO 

Família Canidade  
      

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 3 V OMN TER FLO,CPO Pegada, Entrevista 

Pseudalopex gymnocercus graxaim-do-campo 2  OMN TER CPO MHNCI 

Família Felidae  
      

Puma yagouaroundi gato-mourisco 2 IV CAR TER FLO Entrevista 

Leopardus pardalis jaguatirica 2 V CAR TER FLO Margarido (1989) 

Leopardus tigrinus gato-do-mato 2 IV CAR TER FLO Margarido (1989) 

Leopardus wiedii maracajá 2 IV CAR ESC FLO Margarido (1989) 

Leopardus sp. gato-do-mato 3 IV CAR TER FLO Entrevista 

Puma concolor suçuarana 3 V CAR TER FLO Pegada, Entrevista 

Família Mustelidae  
      

Eira barbara irara 2 V OMN TER FLO Entrevista 

Galictis cuja furão 2 IV CAR TER FLO MHNCI 

Lontra logicaudis lontra 3 IV CAR SAQ FLO Entrevista 

Família Procyonidae  
      

Procyon cancrivorus mão-pelada 3 V CAR SAQ FLO Pegada 

Nasua nasua quati 2 V OMN ESC FLO Entrevista 

ORDEM PRIMATES        

Família Atelidae        

Alouatta clamitans bugio 2 V HER ARB FLO MHNCI 

Família Cebidae        

Sapajus nigritus macaco-prego 2 IV FPN ARB FLO MHNCI 

ORDEM ARTIODACTYLA  
      

Família Tayassuidae        

Pecari tajacu cateto 1 V OMN TER FLO Margarido (1989) 

Família Cervidae  
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TÁXON NOME COMUM 
POTENCIAL DE 
OCORRÊNCIA 

MASSA 
CORPORAL 

HÁBITO 
ALIMENTAR 

LOCOMOÇÃO AMBIENTE REGISTRO 

Mazama americana veado-mateiro 3 V HER TER FLO Pegada, Entrevista 

ORDEM RODENTIA        

Família Sciuridae  
      

Guerlinguetus ingrami serelepe 3 II HER ARB FLO Entrevista 

Família Cuniculidae        

Cuniculus paca paca 2 V HER TER FLO Margarido (1989) 

Família Dasyproctidae        

Dasyprocta azarae cutia 2 IV FPN TER FLO Iack-Ximenes, 1999 

Família Cricetidae  
      

Akodon cursor rato-do-mato 3 I INS TER FLO, CPO Captura 

Holochilus brasiliensis rato-do-mato 2 II FPN TER FLO MHNCI 

Necromys lasiurus rato-do-mato 3 I OMN TER 
FLO, CPO, 

URB 
Captura 

Nectomys squamipes rato-d´água 2 I OMN SAQ FLO Margarido (1989) 

Oligoryzomys flavescens rato-do-mato 2 I INS TER FLO, CPO Margarido (1989) 

Oxymycterus nasutus rato-do-mato 3 I INS TER FLO Captura 

Família Erethizontidae  
      

Sphiggurus sp. ouriço 3 IV HER ARB FLO, URB Entrevista 

Família Caviidae  
      

Cavia aperea preá 3 II HER TER FLO, URB Pegada, Entrevista 

Hydrochoerus hydrochaeris capivara 3 V HER SAQ FLO Pegada, Entrevista 

Legendas: Potencial de Ocorrência (1 = improvável; 2 = provável; 3 = espécie confirmada para a área de estudo); Classes de Massa Corporal (I ≥ 100g; II 101 ≥ 500g; III 501 ≥ 1.000g; IV 1.001 ≥ 5.000g; V 
> 5.001g); Hábito Alimentar (FPN = frugívoro/polinívoro; INS = insetívoro; OMN = omnívoro; CAR = carnívoro; HER = herbívoro; HEM = hematófago); Locomoção (ARB = arborícola; TER = 
terrestre; SAQ = semiaquático; VOA = voador; FOS = semifossorial; ESC = escansorial); Ambiente (FLO = floresta; CPO = campo; URB = urbano); Registro (MHNCI = Museu de História 
Natural Capão da Imbuia, Curitiba). 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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Foto 6.21 – Registros de Mamíferos Obtidos em Campo na Área de Influência do 
Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

 

  
Legenda: (A) Didelphis sp.; (B) Cerdocyon thous; (C) Puma concolor; (D) Procyon cancrivorus; (E) Hydrochoerus hydrochaeris. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 
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Foto 6.22 – Ratos-do-Mato, Família Cricetidae, Capturados na Área de Influência do 
Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  

 
Legenda: (A) Akodon cursor; (B) Necromys lasiurus; (C) Oxymycterus nasutus. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

O restante das espécies 21 ocorre na região e podem eventualmente frequentar a área de 
estudo, enquanto que apenas uma espécie (Pecari tajacu, cateto) foi considerada como de 
ocorrência improvável (“PO 1”). Um grupo de três espécies citadas como ocorrentes no 
município de Castro, mas que atualmente são muito raras e ameaçadas de extinção foi 
retirado da lista em função da sua remota possibilidade de ocorrência na área de estudo, 
quais sejam: Brachyteles arachnoides - muriqui (Koehler et al., 2002), Speothos venaticus - 
cachorro-vinagre (Zanon et al., 2003) e Panthera onca - onça-pintada (Margarido & Braga, 
2004). 

Construída a partir dos dados de campo, a curva de acumulação de espécies, aliás curva do 
coletor para a área de estudo mostra-se ainda ascendente (Figura 6.45). Esta avaliação 
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também é suportada pelos resultados obtidos a partir dos estimadores de riqueza Jackknife 
1 e Chao 2, que sugerem uma riqueza de 35 e 84 espécies, respectivamente. Valores tão 
díspares associados a uma curva não estabilizada sugere que em uma eventual 
continuidade do inventário novas espécies serão acrescentadas.  

Figura 6.45 – Curva de Acumulação de Espécies Aplicada para o Estudo de 
Mastofauna do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Outro aspecto que reforça esta suposição é a de que o grupo mais representado na 
amostragem é dos carnívoros com 13 espécies. Resultado muito próximo da riqueza total da 
ordem para o Paraná (Miretzki & Quadros, 1998). Não obstante, são os pequenos 
mamíferos terrestres (morcegos, pequenos roedores e marsupiais) os reais responsáveis 
pela alta diversidade de mamíferos na Floresta Atlântica, conforme indica Vivo (1997); 
grupos que foram pouco representados no inventário.  

Ademais, durante as duas campanhas de campo o mal tempo, principalmente devido à 
chuva, que fez com que o número de espécies de médios e grandes mamíferos, que 
geralmente são registrados em campo mediante pegadas e/ou outros vestígios, fosse 
reduzido, afastando mais ainda o resultado de campo da sua condição real. Contudo, alguns 
registros de espécies-chave foram obtidos, e permitem inferir sobre as condições ambientais 
vigentes na região. 
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A mastofauna total inventariada foi avaliada segundo critérios que reconhecidamente 
possuem interações recíprocas: massa corporal, hábito (em relação à ocupação do hábitat e 
a forma de deslocamento) e alimentação. Neste contexto, a mastofauna conhecida da área 
de estudo é composta por mamíferos florestais (n=40 espécies; 95,2%), que ocupam 
também o ambiente antrópico e campícola, tanto em áreas rurais como urbanas. Somente 
duas espécies apresentam maior interação com o habitat campícola, o graxaim-do-campo 
(Pseudalopes gymnocercus) e o tatu-peludo (Euphractus sexcinctus).  

Existe um predomínio de mamíferos de médio e grande porte (classes IV e V; n=26; 61,9%) 
sobre as espécies de pequeno porte (classes I e II; n=16; 38,1%). Este resultado é 
provavelmente um artefato da amostragem, já que o esperado é exatamente o oposto. O 
hábito alimentar onívoro e carnívoro prevaleceu (n=21; 50%) sobre as demais guildas, haja 
vista a grande presença de mamíferos de médio e grande porte, destacando-se ainda as 
espécies insetívoras e herbívoras (Figura 6.46). 

Figura 6.46 – Composição Bionômica da Mastofauna da Área de Influência do 
Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016). 

Novamente a alta riqueza de mamíferos de médio e grande porte enviesou a sua 
caracterização pelo predomínio de espécies de hábitos terrestres (n=19; 45,2%) sobre as 
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demais. Não obstante, foi este o agrupamento que apresentou melhor equiparação, com a 
presença de espécies em todas as categorias analisadas. Relevante, por exemplo, é o 
grupo de espécies de hábitos semiaquáticos, que apesar da pequena riqueza de espécies 
(n=4; 9,5%), se mostram relevantes por compreender mamíferos de tamanhos variados 
(como uma capivara e um pequeno roedor cricetídeo), de valor cinegético e incluir espécies 
ameaçadas de extinção, como a Lontra longicaudis (lontra), reforçando a importância deste 
hábitat na área de estudo.  

A mastofauna deste hábitat é tratada em conjunto com a florestal por se tratar de um 
subconjunto da mastofauna regional, inexistindo espécies endêmicas (exclusivas) deste 
ambiente. Porém, as espécies típicas de hábitat apresentam adaptações morfológicas, 
como membranas interdigitais, cauda longa e/ou larga, patas largas, pelagem dupla, que 
auxiliam a vida semiaquática ou aquática (Massoia, 1976). Algumas das espécies 
registradas em campo merecem particular atenção, por corresponderem àquelas espécies 
com adaptações morfológicas especiais para ambientes aquáticos, como é o caso de 
Hydrochoerus hydrochaeris (capivara), de Procyon cancrivorus (mão-pelada) e da própria 
lontra, além da ocorrência do roedor cricetídeo Nectomys squamipes (rato-d‟água). 

 Espécies Ameaçadas de Extinção 

No Brasil a lista mais atualizada de espécies de mamíferos oficialmente ameaçados (MMA, 
2014) relaciona 110 espécies, que representam 15,7% das espécies nativas de mamíferos 
que ocorrem no país. Além destas, outras 24 espécies são consideradas “quase 
ameaçadas” e mais 110 como de “dados deficientes”, portanto, pouco mais de um terço da 
mastofauna brasileira encontra-se em risco. Para o Estado do Paraná, 56 espécies (39,5% 
do total paranaense) de mamíferos terrestres ou voadores estão enquadrados em alguma 
das categorias (Vulnerável, Em Perigo, ou Criticamente Ameaçada), além de 24 espécies 
Quase Ameaçada/Dados Deficientes (Mikich & Bérnils, 2004). 

Entre as 42 espécies registradas para o município de Castro, 16 (38,1%) são consideradas 
ameaçadas ou indicam alguma necessidade de atenção (Tabela 6.45), sendo que três delas 
foram encontradas em campo: Puma concolor (puma), Mazama americana (veado-mateiro) 
e Cerdocyon thous (cachorro-do-mato). A lista do Paraná é a mais inclusiva, contemplando 
13 espécies. A lista CITES é a segunda mais inclusiva com 11 espécies, sendo que uma 
espécie lhe é exclusiva: Cerdocyon thous (graxaim-do-mato), que também foi registrada nos 
trabalhos em campo. 

Tabela 6.45 – Mamíferos Ameaçados de Extinção Passíveis de Ocorrência em Castro 
ou Registrados em Campo 

TÁXON NOME COMUM BRASIL PARANÁ IUCN CITES CAMPO 

Chrotopterus auritus morcego -- VU -- --  

Myotis ruber morcego -- DD QA --  

Alouatta clamitans bugio-ruivo VU VU -- II  

Sapajus nigritus macaco-prego QA -- QA II  

Cerdocyon thous graxaim-do-campo -- -- -- II X 

Pseudalopex gymnocercus cachorro-do-campo -- DD -- II  

Lontra longicaudis  lontra QA VU QA I  

Leopardus pardalis jaguatirica VU VU -- I  

Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno EN VU VU I  

Leopardus wiedii gato-maracajá VU VU QA I  

Puma concolor sussuarana, puma VU VU -- II X 

Puma yaguaroundi gato-mourisco VU DD -- II  
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TÁXON NOME COMUM BRASIL PARANÁ IUCN CITES CAMPO 

Pecari tajacu  cateto -- VU -- II  

Mazama americana veado-mateiro DD DD DD -- X 

Cuniculus paca paca -- EN -- --  

Dasyprocta azarae cutia DD -- DD --  

TOTAL DE TÁXONS 10 13 7 11 3 

Legenda: CR – criticamente em perigo; VU – vulnerável; IC – insuficientemente conhecida; PA – provavelmente ameaçada; DD 
– dados deficientes; “--“, não consta; para lista; Apêndice I – espécies ameaçadas, cujo comércio pode afetar suas 
populações; Apêndice II – espécies ameaçadas ou não, cujo comércio pode potencialmente afetar as suas 
populações (CITES, 2015). 

Fonte: Modificado de Fonseca et al. (1994); Mikich & Bérnils (2004); MMA (2014); IUCN (2015). 

As espécies terrestres, florestais e com mais de 1 kg de massa corporal são as mais 
atingidas. As seguintes espécies: Lontra longicaudis (lontra), Leopardus tigrinus (gato-do-
mato-pequeno) e Leopardus wiedii (maracajá) são citadas nas quatro listas consultadas, o 
que sugere uma condição homogênea de perigo para as populações remanescentes, em 
toda a sua área de distribuição e não só localmente.  

As espécies listadas na acima apresentam indícios de que suas populações estão 
decrescendo pelo excesso de exploração e destruição extensiva de habitats ou por outro 
distúrbio ambiental, podendo inclusive ter suas populações seriamente reduzidas ao ponto 
de não apresentarem condições de recuperação sem a intervenção humana. Esses táxons 
possivelmente passarão a categoria de “extintos” em um futuro próximo se os fatores de 
alteração ambiental continuarem operando. 

 Espécies Endêmicas 

As espécies endêmicas são aquelas que estão restritas a uma determinada área limitada e 
definida e apresentam populações pequenas, sendo na maioria das vezes estenóicas e 
ameaçadas de extinção. No caso do presente estudo, considera-se endêmica a espécie 
com ocorrência restrita à Floresta Atlântica brasileira. Nesse caso três espécies foram 
encontradas, sendo dois macacos: Alouatta clamitans (bugio) e Sapajus nigritus (macaco-
prego) e um roedor: Akodon cursor (rato-do-mato). 

 Espécies de Interesse Científico 

Podem ser consideradas como de interesse científico todas as espécies citadas 
anteriormente como ameaçadas de extinção ou endêmicas. 

 Espécies Exóticas 

Considera-se como espécie exótica aquela de caráter doméstico ou sinantrópico, ou seja, 
cuja existência na área de estudo está relacionada à interferência humana, sendo 
geralmente muito bem adaptadas às mais variadas condições impostas pelo homem. Entre 
essas temos os roedores Mus musculus (camundongo), Rattus rattus (rato-preto) e Rattus 
norvergicus (ratazana), sendo que apenas R. rattus tem mostrado alguma afinidade com 
ambientes melhor preservados. Embora nenhuma destas espécies tenha sido registrada em 
campo, sua presença, ao menos nas áreas de interface zonas antrópicas/zonas naturais 
deve ser considerada certa, em função da presença de resíduos domésticos em vários 
pontos da área amostral. 

Também sempre cabe destaque a presença do cachorro doméstico (Canis familiaris), não 
apenas nas áreas urbanas vizinhas, como no interior dos fragmentos florestais 
remanescentes. Esta espécie tem sido apontada como uma das principais pragas em áreas 
florestais, trazendo consequências diretas para a fauna nativa. Cães que invadem áreas 
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florestais sozinhos ou em pequenas matilhas (Oliveira et al., 2008), quando não conseguem 
atacar grandes espécies de animais silvestres, os acuam, causando estresse e fazendo com 
que se movimentem para outras áreas, tornando-os mais expostos à caça e atropelamento. 
No mesmo caso estão os gatos-domésticos (Felis catus), que geralmente trazem danos aos 
pequenos mamíferos, tais como roedores, morcegos e marsupiais. Além disto, estas 
espécies quando abandonadas a própria sorte ou criadas em ambiente pouco antropizado, 
tornam-se selvagens (espécies ferais), reforçando seu caráter predador. 

Outra espécie alóctone a América do Sul e potencialmente presente por toda a área de 
influência do empreendimento é o lebrão (Lepus europaeus), que vem expandindo suas 
populações para todo o Brasil (Auricchio & Olmos, 1999). 

 Espécies Nocivas ao Homem 

Diversas espécies podem trazer prejuízos de ordem econômica ou salutar (transmissão de 
doenças). As espécies exóticas e sinantrópicas, citadas acima, podem ser incluídas nesta 
categoria. Entre as nativas, podem-se destacar os tatus (Dasypus spp., Euphractus 
sexcinctus), os pequenos roedores Cricetidae e a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), 
que além de transmitirem uma variedade de enfermidades (p.ex. doença de Lyme), podem 
causar prejuízos a lavoura. Em geral estas espécies apresentam alta tolerância à alteração 
ambiental e tendem a ser favorecidas populacionalmente, aumentando-as. 

Os morcegos, também, devem ser incluídos neste grupo. A raiva, por exemplo, transmitida 
especialmente pelos morcegos hematófagos e a histoplasmose são sem dúvida as doenças 
mais conhecidas. A raiva tem sido registrada também em morcegos frugívoros e insetívoros 
em vários locais do Brasil (Ministério da Saúde, 2005; Taddei, 1996). Deve-se considerar 
que os morcegos são em sua grande maioria controladores naturais de vários insetos que 
também transmitem doenças (p.ex. moscas, mosquitos) e de outros que podem se tornar 
pragas (p.ex. besouros, mariposas). O combate aos morcegos portadores da raiva 
(hematófagos ou não) deve, portanto, ser feito de forma criteriosa e precedido de avaliações 
sobre quais as espécies e em que situação ocorre a transmissão.  

 Espécies Cinegéticas 

A caça ainda ocorre por todas as regiões do estado do Paraná e, portanto, é esperado que 
se suceda alguma medida na área de estudo, porém as entrevistas não forneceram 
indicativos de sua frequência na região. Entre as principais presas estão a paca (Cuniculus 
paca), o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e 
eventualmente a cutia (Dasyprocta azarae). Contudo, todas as espécies citadas como 
ameaçadas de extinção na lista CITES podem ser incluídas aqui, ainda que o motivo da 
caça nem sempre seja a busca de proteínas.  

6.2.2.4.4 – Considerações Finais 

Os dados aqui apresentados indicam que, na região de inserção do empreendimento, 
eventualmente podem ser observadas algumas espécies participantes da comunidade 
faunística original. Tais espécies, entretanto, são observadas de maneira esporádica na 
área, provavelmente durante processos de deslocamento entre fragmentos florestais 
dispersos pela região. A plasticidade ecológica da maioria das espécies registradas, aliada à 
habilidade de algumas se deslocarem por ambientes alterados (especialmente mamíferos e 
aves), permite usar de forma cumulativa o mosaico que compõem a paisagem local, 
composto por fragmentos isolados de floresta, plantios de espécies exóticas, pastos, áreas 
de agricultura, zonas industriais, etc. Nesse sentido, toda e qualquer interferência nesses 
ambientes pode acarretar diversas consequências para a fauna, sendo justo, por essa 
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razão, que uma série de dados seja obtida ainda durante o processo de implantação da obra 
e, assim, seus efeitos sobre as espécies possam ser minimizados. 

Por se tratar de um empreendimento industrial, a interferência nas matas ciliares, 
potencialmente o principal hábitat para a fauna local, deve ser pequeno. Estas matas devem 
desempenhar importante papel em relação à fauna, servindo como refúgio e corredor para o 
intercâmbio genético entre as populações. As matas justapostas aos rios e córregos, em 
muitos casos, constituem-se nos únicos remanescentes florestais de propriedades rurais, 
como é o caso da área de estudo, sendo, portanto, essenciais à conservação da fauna 
(Martins, 2001). A destruição e a fragmentação desses corredores trazem prejuízos à fauna, 
não só local, mas em uma escala regional. Em muitos casos os remanescentes encontrados 
ao longo do rio Taquara trazem também benefícios para os solos e mananciais de água, e 
podem ser o último bastião a assegurar significativa proteção ao patrimônio genético da flora 
e fauna regionais (Marinho-Filho & Reis, 1989). 

Os corredores formados pelas matas fluviais justapostas favorecem a manutenção dos 
processos dos ecossistemas, fundamentais à sustentação da biodiversidade em longo prazo 
e propiciam a constituição de rotas de dispersão para espécies isoladas em fragmentos para 
sua recolonização, através da oferta de refúgio e alimentação, garantindo assim um 
aumento e/ou apenas manutenção das populações locais através da reprodução com 
indivíduos não consanguíneos e, por conseguinte, evitando extinções (Mauro et al., 2003). 
Muito provavelmente mantendo-se e recuperando-se estas florestas e outras áreas 
próximas a fauna remanescente poderá se manter e eventualmente prosperar. 

6.2.3 – Unidades de Conservação 

É sobretudo importante destacar que no município de Castro existem áreas de 
remanescentes de vegetação nativa que se encontram protegidas por Unidades de 
Conservação – UCs. Atualmente, as áreas protegidas, inseridas total ou parcilamente no 
município, são compostas por Áreas de Proteção Ambiental (APA), Parques Nacional 
(PARNA), Estadual (PE) e Municipal (PM), Estação Ecológica (ESEC) e Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), como apresentado na Tabela 6.46. 

Tabela 6.46 – Relação das Unidades de Conservação Inseridas nos Limites Políticos 
do Munícipio de Castro/PR 

NOME DA UC 
CATEGORIA 

DE USO 
GESTÃO 

PLANO 
MANEJO 

ÁREA 
(km²) 

APA Estadual da Escarpa Devoniana Uso Sustentável Estadual Sim 4.145 

APA São Cristóvão Uso Sustentável Municipal -- 3.105,46 

EE Rio Iapó Proteção Integral Municipal -- 2,6 

PM Maracanã Proteção Integral Municipal -- 13,44 

PE de Caxambu Proteção Integral Estadual Sim 11 

PN dos Campos Gerais Proteção Integral Federal -- 232 

RPPN Fazenda Maracanã Proteção Integral - -- 0,7 

RPPN Cercado Grande Proteção Integral - -- 0,1 

RPPN Fazenda Mocambo Proteção Integral - -- 27 

Legenda: FOM – Floresta Ombrófila Mista; FPF – Formação Pioneira de Influência Fluvial; APA – Área de Proteção Ambiental; 
EE – Estação Ecológica; PE – Parque Estadual; PM – Parque Municipal; PN – Parque Nacional; RPPN – Reserva 
Particular do Patrimônio Natural. 

Fonte: IAP; IBAMA e Prefeitura Municipal de Castro. 
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Cumpre destacar que os limites das UCs preditas acima não apresentam sobreposição às 
Áreas de Influência (ADA, AID ou AII) do Complexo Industrial da Cargill. A Figura 6.47 indica 
a localização das Unidades de Conservação no município de Castro em relação à AID do 
empreendimento. 

Figura 6.47 – Localização das Unidades de Conservação Inseridas no Município de 
Castro em Relação à do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda. (2016).  
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6.3 – MEIO SOCIOECONÔMICO 

O diagnóstico socioeconômico contempla as áreas de influência 

6.3.1 – Diagnóstico Socioeconômico da Área de Influência Indireta 

O presente item apresenta o diagnostico socioeconômico da Área de Influência Indireta - AII 
do empreendimento, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa. O diagnóstico abordará os 
seguintes temas: aspectos demográficos e sociais, infraestrutura, atividades econômicas e 
uso do solo. 

6.3.1.1 – Dinâmica Demográfica 

A demografia analisa as populações humanas, para avaliar a evolução no tempo, composição, 
tamanho e distribuição espacial. Estas variáveis geram fenômenos que causam impactos 
sociais, ambientais e econômicos. Assim a caracterização demográfica é essencial para 
compreender os fenômenos populacionais presentes, suas interações, impactos e tendências 
esperadas. 

A Figura 6.48 mostra a evolução populacional e da taxa de crescimento da população durante 
40 anos. Todos os municípios apresentam aumento do contingente populacional. O mais 
populoso é Ponta Grossa, seguido de Piraí do Sul. Carambeí só veio a se torna município em 
1995 desse modo os dados populacionais são referentes apenas aos censos a partir do ano 
2000.  

O crescimento populacional relativo de Piraí do Sul e Ponta Grossa exibem redução, da 
mesma forma que no estado do Paraná. Em Piraí do Sul a queda no contingente populacional 
ocorreu entre a década 2000 e 2010. Em Ponta Grossa a redução populacional relativa vem 
desde a década de 70. Carambeí foi o único com  crescimento positivo, explicado pela recente 
criação.  

Figura 6.48 – Evolução Populacional e Evolução da Taxa de Crescimento, Carambeí, 
Piraí do Sul e Ponta Grossa, Estado do Paraná, 1970 – 2010 

 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 
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A pirâmide etária permite a análise da população, segundo a distribuição etária e gênero. 
Pirâmides clássicas, com base larga e topo estreito indicam elevado contingente de jovens e o 
estreitamento em direção ao topo indica baixa expectativa de vida. À medida que reduz a 
fecundidade a parte inferior torna-se mais estreita, une-se com o meio e passa a ter uma 
forma mais retangular, proporção maior de idosos na população, a chamada transição 
demográfica. Em pirâmides mais retangulares o estreitamento do topo é menor o que 
representa também uma maior expectativa de vida. Figuras irregulares podem ser causadas 
por fatores externos à evolução do crescimento populacional, como doenças epidêmicas e 
fenômenos migratórios. 

As pirâmides etárias (Figura 6.49) evidenciam a  tendência de redução da população. No 
estado do Paraná a transição demográfica é evidente, com redução das crianças de 0 a 14 
anos e aumento de idosos acima de 60 anos.  Em Piraí do Sul  e Ponta Grossa no ano 1991 a 
pirâmide apresentava formato clássico. Em 2010 o município reduziu as crianças na base e 
houve maior de adultos, alargamento no centro. Há também um incremento maior de idosos. 
Carambeí em 2010 exibe o início da transição demográfica, o afunilamento ocorre a partir dos 
30 anos ou mais.  

De acordo com os especialistas do Centro Latino-americano de Demografia (CELADE) (LIVI, 
1993) há quatro etapas evolutivas segundo a mortalidade e fecundidade, conforme abaixo: 

 Etapa 1 – Transição Incipiente – População com taxa de mortalidade maior que 
11/1.000hab. e taxa de natalidade maior que 32/1.000hab. Crescimento populacional 
moderado de 2,5%. 

 Etapa 2 – Transição Moderada – Taxa de mortalidade moderada, entre 7 a 11/1.000hab. 
Natalidade alta, maior que 32/1.000hab. Crescimento populacional perto do 3,0%.  

 Etapa 3 – Plena Transição Demográfica – Taxa de natalidade moderada, entre 24 a 
32/1000hab. Mortalidade baixa, entre 4 a 7/1000hab. Crescimento perto de 2,0%.  

 Etapa 4 – Transição Avançada – Taxa de natalidade baixa, entre 10 a 24/1000hab.  Taxa 
de mortalidade baixa, entre 4 a 7/1000hab. Crescimento baixo de 1,0% ou menos.  

Com base nesta classificação, tanto o Estado do Paraná quanto os municípios encontram-se 
na etapa 4, transição demográfica avançada, embora Carambeí e Ponta Grossa apresentem 
taxa de crescimento acima de 1%, ainda sim as taxas de natalidade são consideradas baixas. 
Tal conclusão confirma a tendência da redução populacional no estado e nos municípios 
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Figura 6.49 – Pirâmide Etária, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, Estado do 
Paraná, 1991 e 2010 

  

  
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

O grau de urbanização indica a proporção de residentes na área urbana em relação à 
população total. Tanto no Estado, como nos municípios acima de 50% da população reside 
nas cidades (Figura 6.50). Piraí do Sul apresenta o menor percentual de concentração nas 
cidades. Em Ponta Grossa a situação é oposta. A variação da situação de domicílio, em 10 
anos, não foi expressiva.  

A razão de sexos, proporção do número de homens para cada 100 mulheres. A Figura 6.51 
indica que durante a década a variável se manteve constante, com exceção do Paraná que 
apresentou redução, assim aumentou da quantidade de residentes do sexo feminino no 
estado. Carambeí se destaca pela maior quantidade de pessoas do sexo masculino.  
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Figura 6.50 – Grau de Urbanização, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa e Paraná, 
2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

Figura 6.51 – Razão de Sexo, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, Estado do 
Paraná, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

6.3.1.2 – Aspectos Sociais 

Os aspectos sociais permitem caracterizar a qualidade de vida da população. Avaliam-se a 
infraestrutura da saúde, educação, renda e o índice de desenvolvimento humano. 

 Índice de Desenvolvimento Humano  

O Índice de Desenvolvimento Humano varia entre 0 e 1, mais próximo de 1 maior o 
desenvolvimento, assim: 

 Baixo Desenvolvimento: Municípios que apresentam IDHM menor de 0,5 

 Médio Desenvolvimento: Municípios que apresentam IDHM entre 0,5 e 0,8 

 Alto Desenvolvimento: Municípios que apresentam IDHM acima de 0,8 

A Figura 6.52 exibe o IDH do Estado do Paraná e dos municípios da AII entre 2000 e 2010.  O 
Paraná, em 2010, é classificado como médio desenvolvido. Carambeí, Ponta Grossa e Piraí 
do Sul apresentam IDH semelhante, inclusive das variáveis que o compõe. Todos estão 
classificados como médio desenvolvido, no ano de 2010. A longevidade exibe melhor 
desempenho seguido da renda. A educação exibe o indicador mais baixo, com a maior 
variação entre a década. Ponta Grossa se destaca com nível de IDH Educação mais elevado 
entre os municípios e o estado. A precariedade educacional advém da evasão, principalmente 
dos anos finais do ensino fundamental e médio. O número de indivíduos que não possuem o 
ensino básico completo é alto.  
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Figura 6.52 – Índice de Desenvolvimento Humano, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, 2000 e 2010 

 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 Saúde  

No presente item as questões sobre saúde serão analisadas através da taxa de mortalidade e 
por meio da infraestrutura de saúde.  

A taxa de mortalidade bruta mensura a quantidade de óbitos ocorridos no município a cada 
1.000 pessoas. A taxa está vinculada a estrutura da população, quanto maior a quantidade de 
idosos, ou pior as condições socioeconômicas a taxa tende a eleva-se.  No Brasil, segundo 
IBGE, a taxa bruta de mortalidade em 2013 era de 6,04. Neste mesmo ano o estado do 
Paraná, bem como Ponta Grossa e Piraí do Sul apresentaram taxas maiores. Carambeí 
apresenta taxas de mortalidade menores do que a taxa do país, nos anos de 2003 e 2013.  

Por meio da classificação desenvolvida pela CELADE, exposta no item 4.3.1.2, as taxas de 
mortalidade do Estado, e dos municípios em 2013 são consideradas baixas (Figura 6.53). 

Figura 6.53 – Taxa de Mortalidade, Carambeí, Piraí do Sul,  Ponta Grossa e Paraná, 
2003 e 2013 

 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS, 2013. 

Para análise da infraestrutura de saúde disponível utiliza-se o padrão estabelecido pela OMS: 

 Média de leitos por 1.000 habitantes entre 2,5 e 3,0; 

 Existência de 1 médico para cada 1.000 habitantes; 

 Uma UBS/CS para cada 10.000 habitantes para municípios com população menor que 
100 mil habitantes; 

 Uma UBS/CS para cada 30.000 habitantes, municípios acima de 100 mil habitantes; 

 Um ACS para cada 750 pessoas. 

Na Tabela 6.47 está a infraestrutura de saúde em 2014. Em Carambeí a infraestrutura mínima 
necessária para o atendimento à população não é completa, a maior deficiência está na 
ausência de leitos e na cobertura da população por ACS, pois não há 1 profissional para casa 
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750 pessoas. Em Piraí do Sul a quantidade de leitos está aquém do necessário. Os demais 
quesitos estão de acordo com o mínimo necessário. Em Ponta Grossa a infraestrutura é a 
mais adequada dentre os municípios avaliados. A quantidade de UBS está acima do mínimo 
recomendado. A razão entre ACS e residentes é inferior ao recomendado. O município é 
referência em saúde na região por conta da infraestrutura disponível. Residentes de Castro 
dependem do sistema de saúde ponta grossense. Desse modo há muitas transferências feitas 
pela Secretaria de Saúde de Castro para Ponta Grossa, principalmente nos casos nos quais 
há a necessidade de médico especialista. 

Tabela 6.47 – Infraestrutura de Saúde, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, 2014 

MUNICÍPIOS 

Leitos/1.000 
Hab. 

Médico/1.000 
Hab. 

ACS/750Ha
b 

UBS/10.000 
HAB 

UBS/30.000 
HAB 

2014 2014 2014 2014 2014 

Carambeí 0,00 1,13 0,85 1,41 - 

Piraí do Sul 1,09 1,65 1,24 1,21 - 

Ponta Grossa 2,59 1,18 0,89 - 3,59 

Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS, 2014. 

 Educação  

A Figura 6.54 exibe a taxa de analfabetismo em comparação com o estado, em 2000 e 2010. 
Ao longo da década houve redução da quantidade de analfabetos de todos os municípios. Isto 
se deve a ampliação do acesso à educação no país na última década. O aumento de pessoas 
alfabetizadas também colabora para o melhor acesso aos demais níveis educacionais. Em 
2010, Piraí do Sul detém a taxa de analfabetismos mais elevada e acima da estadual, 
entretanto foi o município com maior queda relativa. Ponta grossa, por sua vez, apresenta a 
menor taxa de analfabetismo, inclusive em relação ao estado. 

Figura 6.54 – Taxa de Analfabetismo das Pessoas de 15 Anos ou Mais de Idade, 
Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, Comparação com o Estado, 2000 
e 2010 

 
Fonte: IPARDES, 2010. 

A Figura 6.55 exibe a estratificação educacional dos municípios em comparação com a 
realidade estadual. Os dados mostram apenas a realidade de 2010, pois nos censos 
realizados pelo IBGE (1991 e 2000) a metodologia utilizada era realizada por meio de grupos 
de anos de estudo. Em 2010 a metodologia de agrupamento para o nível de instrução se 
alterou, o que não permite a comparação. Desse modo adota-se a realidade identificada em 
2010. 

No estado quase metade dos residentes não tem instrução ou possuem o ensino fundamental 
incompleto. Os indivíduos com graduação são 14,46% dos residentes do estado. Em Ponta 
Grossa a realidade educacional se assemelha com a do estado.  
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Em Piraí do Sul mais da metade da população não tem instrução ou apenas ensino 
fundamental incompleto. Em Carambeí o percentual de pessoas sem ensino básico completo 
é elevado. 

Figura 6.55 – Estratificação Educacional da População, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta 
Grossa, Comparação com o Estado, 2010. 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) afirma que o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) reúne em um só indicador, conceitos 
importantes para a qualidade da educação. O índice varia entre 0 a 10, quanto mais perto de 
10 melhor a qualidade da educação. 

O mesmo é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar e as médias de 
desempenho nas avaliações do Inep. As principais são o Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB) aplicada para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil 
aplicada aos municípios. Dessa forma, o indicador incorpora a qualidade do ensino absorvida 
pelo estudante e a frequência e continuidade do mesmo no estabelecimento escolar.   

A Figura 6.56 exibe a IDEB em 2005 e 2013, bem como as metas de 2013 de cada município 
estudado. Os anos iniciais do ensino fundamental apresentaram maior aumento em todos os 
municípios e no estado, entre os anos observados. O nível escolar também obteve sucesso 
em atingir a meta, ou manter-se próximo da mesma como ocorreu no município de Ponta 
Grossa.  

O índice contribui para o entendimento da estratificação educacional já observada. Pois o fato 
de muitos não possuírem o ensino fundamental completo atinge o resultado do índice nos 
anos finais, além de confirmar a baixa qualificação da mão de obra já analisada. 
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Figura 6.56 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Carambeí, Piraí do Sul 
e Ponta Grossa, Comparação com o Estado, 2005 e 2013 

 
Fonte: Portal ODM, 2013. 

 Renda  

A caracterização da renda do município será exposta por meio da distribuição dos níveis de 
renda da população, índice de Gini, níveis de pobreza e programas sociais voltados ao tema.  

A Figura 6.57 exibe a classe de rendimento nominal mensal da população de 10 anos ou mais 
de idade, ocupada na semana de referência, nos anos 2000 e 2010 no estado, na capital e em 
Castro.  O salário mínimo de referência utilizado pelo IBGE em 2010 foi de 510,00 reais, já em 
2000 foi de 151,00 reais.  Houve redução da quantidade de pessoas com renda acima de três 
salários mínimos, tanto no estado quanto nos municípios. A inclusão de pessoas na faixa de 
renda a partir de meio salário mínimo e dois salários mínimos aumentou. No estado a faixa de 
renda predominante é entre 1 a 2 salários mínimos (40%) seguidos dos que ganham até 1 
salário mínimo (26%). A tendência também é percebida em Carambeí e Ponta Grossa. Já em 
Piraí do Sul o percentual de pessoas que recebem até 1 salário mínimo é maior. 

Figura 6.57 – Renda da População, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, Estado, 
2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

Houve melhoria na distribuição de renda, que será verificado através da análise do índice de 
Gini. 
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O índice de Gini permite avaliar a distribuição de renda, pois é um método de medida de 
concentração. Varia de 0 a 1, quanto mais perto de zero menor é a concentração e mais 
próximo de 1 mais desigual a medida se torna. 

A Figura 6.58 exibe o índice de Gini do estado e dos municípios entre os anos 2000 e 2010. 
Como já observado, houve uma redução da concentração de renda do estado e dos 
municípios estudados durante a última década que pode ser confirmada por meio desta 
medida. O estado foi o que apresentou a maior variação. Entre os municípios o que mais se 
destaca é Carambeí.  

A melhora na distribuição de renda pode ser oriunda do melhor acesso à educação que 
permite incluir mais indivíduos no mercado de trabalho, não necessariamente em empregos 
qualificados. Também há o crescimento econômico que aumenta as oportunidades e também 
a renda disponível, o que poderá ser observado na análise histórica do PIB do estado e 
municípios. Há ainda a transferência de renda realizada por meio dos programas federais os 
quais ajudam as famílias a saírem da linha de indigência, por meio do incremento do nível de 
renda familiar. São fatores que jutos contribuem para a realidade observada no gráfico da 
Figura 6.58. 

Figura 6.58 – Índice de Gini, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, Comparação com 
o Estado, 2000 e 2010 

 
Fonte: IPARDES, 2010. 

6.3.1.3 – Infraestrutura Domiciliar e Municipal 

No item será apresentada a infraestrutura domiciliar de saneamento, comunicação e 
transporte.  

 Saneamento Básico 

Neste item será exposta a infraestrutura de saneamento básica presente nos domicílios ( 
Figura 6.59), considerada adequada, nos domicílios a região. 

 A rede geral de abastecimento de água adequada é aquela com acesso à água potável, pois 
passa por um tratamento apropriado. Os poços ou nascentes também podem ser fonte de 
abastecimento, entretanto a vulnerabilidade dos mesmos com relação a eventual 
contaminação é maior, pois não há controle ou tratamento compulsoriamente garantido. A 
rede geral de abastecimento de água expandiu os domicílios atendidos entre a década 
avaliada, com residências com abastecimento de água oriundo de poços e nascentes. Em 
Ponta Grossa na totalidade das residências o abastecimento de água é da rede geral. Em 
Carambeí e Piraí do Sul em 21% e 26%, respectivamente, de residências há poços e 
nascentes. 

A rede geral de esgoto é o meio mais adequado para o tratamento e disposição final dos 
dejetos.  As fossas sépticas são adequadas, pois são eficientes no tratamento primário do 
esgoto, já que realiza a divisão físico-química da matéria sólida. Há um revestimento de 
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concreto magro e de concreto armado. A fossa rudimentar não possui um sistema adequado e 
tampouco proteção do solo para receber o esgoto, é um buraco na terra e com riscos de 
contaminação do solo e possivelmente rios e lagos.  

 Ao longo da década o atendimento do esgotamento sanitário expandiu-se, exceto em Piraí do 
Sul. Como consequência, o uso da fossa séptica diminuiu. Apesar do aumento de residências 
atendidas, o esgotamento sanitário ainda é precário. Em Ponta Grossa 13% da população 
lançam os dejetos em fossas rudimentares, outros 4% em valas, rios e lagos. Em Carambeí 
27% dos  domicílios utilizam fossa rudimentar e 5% destinam para valas, rios e lagos. Em 
Piraí do Sul os percentuais são maiores: 37% usam fossas rudimentares e 9% destinam para 
rios, lagos e valas. 

O serviço de coleta dos resíduos sólidos ampliou-se entre 2000 e 2010. Em Ponta Grossa e 
Carambeí mais de 90% dos domicílios são atendidos pelo serviço. Entretanto, em Piraí do Sul 
17% das residências queimam os resíduos gerados e 3% costumam enterrá-los.  

O acesso à energia elétrica, desde 2000 a totalidade das residências possuía o recurso.  

Figura 6.59 – Saneamento Básico, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010. 

 Transporte e Comunicação 

O município de Carambeí dista 136 km da capital Curitiba, ligados pela BR 277 e a pela BR 
376. Os residentes contam com vans, taxis e transporte coletivo intra e intermunicipal. 

Piraí do Sul dista 198 km da capital, ligados pela BR 277 e a pela BR 376. A PR 090 corta o 
município. Os residentes contam com transporte coletivo intra e intermunicipal, vans e taxis. 

Ponta Grossa, dista 114 km da capital, pela importância e concentração de atividade 
econômica conta com maior disponibilidade de meios de transporte.  O município é ligado a 
Curitiba pelas BR 277 e BR 376, além das rodovias estaduais PR 513, PR 438, PR 487 e PR 
090. Há transporte coletivo intra e intermunicipal, vans e taxis. Há dois aeroportos no 
município 

Em Carambeí há uma emissora de rádio local e uma agência de correio. Já em Piraí do Sul há 
duas emissoras de rádio, duas emissoras de televisão digital e uma agência de correio. 

Em Ponta Grossa são 11 agências de correio, das quais 3 próprias, 4 comunitários e 4 
franqueadas, há 11 emissoras de rádio local, duas emissoras de televisão analógica e seis 
digital. 

Com relação a cobertura de operadores de celular, nos municípios estão presentes, OI, 
CLARO, TIM e VIVO, em Ponta Grossa há ainda a presença da NEXTEL. 
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A Figura 6.70 exibe a infraestrutura de comunicação dos domicílios nos municípios, com a 
presença de televisão e rádio expressiva. A telefonia móvel se sobressai em relação à 
telefonia fixa, com pequena diferença em Ponta Grossa. Tal tendência é nacional. Domicílios 
com microcomputador e acesso a internet são mais representativos em Ponta Grossa, 
seguido de Carambeí e Piraí do Sul. Em nenhum município o percentual atinge metade das 
residências. O percentual de residências com microcomputador sem acesso a internet é ainda 
menor. 

Figura 6.70 – Infraestrutura de Comunicação nos Domicílios dos Municípios, 2010 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

6.3.1.4 – Atividades Econômicas 

As atividades econômicas compreendem os setores produtivos da economia, a saber: 
primário, secundário e terciário. Estes setores são os principais responsáveis pela geração de 
emprego e renda para a população. Também será abordado o mercado de trabalho do 
município. 

A economia local como um todo será avaliada por meio da caracterização e evolução do 
Produto Interno Bruto Municipal (PIB). O PIB Municipal mensura tudo o que foi produzido em 
todos os setores da economia de uma localidade durante um ano. As variações positivas 
deste indicador significam o crescimento econômico do local analisado, mas não 
necessariamente desenvolvimento econômico como observado quando mencionado o índice 
de Gini. 

A Figura 6.71 exibe a evolução do PIB nos três municípios avaliados ao longo de 12 anos. 
Todos apresentam crescimento econômico positivo. Em Carambeí o PIB de 2012 teve um 
aumento de 226% em comparação com o ano 2000. Em Piraí do Sul durante o mesmo 
período o crescimento foi de 411% e em Ponta Grossa foi de 254%.  

Ponta Grossa está entre os dez municípios responsáveis por pouco mais da metade do PIB 
do estado, tamanha é a sua importância econômica. O município se estabeleceu como um 
polo econômico na região. E como tal se retroalimenta, pelos efeitos multiplicadores dos 
investimentos, que atraem cada vez mais atividades econômicas para uma localidade. 

Assim, atualmente, Ponta Grossa se estabelece como um centro relevante para Carambeí, 
Piraí do Sul e também Castro. Principalmente em relação à educação superior, oportunidades 
de emprego, infraestrutura de saúde, entre outros. 
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Figura 6.71 – Evolução do Produto Interno Bruto Municipal (em mil R$), Carambeí, 
Piraí do Sul e Ponta Grossa, 2002 a 2012 

 
Fonte: Produto Interno Bruto Municipal – IBGE, 2012. 

Para melhor compreensão da formação do PIB Municipal, a participação percentual de cada 
setor econômico será avaliada separadamente, em 2000 e 2012 para identificar mudanças no 
padrão de composição (Figura 6.72) e visualizar as atividades que geram maior emprego e 
renda.  

O setor primário refere-se às atividades voltadas à agropecuária, silvicultura e extrativismo, o 
secundário abarca as atividades industriais e construção civil e o setor terciário aos serviços. 
Os impostos estão desagregados nos gráficos dos setores, mas não representam produto 
econômico. A contribuição dos setores é mensurada através do valor adicionado à produção 
ao longo do período. Valor adicionado é a diferença do valor da produção a preços correntes e 
os insumos e demais custos utilizados no processo de produção. A diferença entre os valores 
adicionados por setor mostra o lucro e geração de riqueza os setores podem gerar em relação 
a toda a economia.  

Em todos os municípios e no Estado o setor terciário é o que mais contribui com a 
composição do PIB. O setor secundário é o segundo maior em representatividade no Estado, 
Carambeí e Ponta Grossa, sendo este ultimo o mais industrializado dos municípios. Piraí do 
Sul tem no setor primário a segunda maior fonte de geração de riqueza.  Algumas mudanças 
na composição do PIB são percebidas em Piraí do Sul e Ponta Grossa ao longo da década.  

Em Piraí do Sul, no ano de 2012, houve um aumento da participação da agropecuária, mais 
expressivo do que ocorreu nos demais setores. Tal fato provocou uma aparente redução da 
participação dos mesmos na composição do PIB municipal. Já em Ponta Grossa, o comércio 
e os serviços aumentaram o que fez o setor se sobressair em relação aos demais, 
principalmente indústria. Tais modificações advêm de mudanças na presença de empresas, 
indústrias e demais estabelecimentos nas localidades. 
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Figura 6.72 – Composição Setorial do Produto Interno Bruto Municipal, em Valor 
Adicionado Bruto a Preços Correntes, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta 
Grossa, 2002 e 2012 

 
Fonte: Produto Interno Bruto Municipal – IBGE, 2012. 

 Setor Primário 

O setor primário é composto pelas atividades agrícolas, silviculturas, pecuárias e extrativistas. 
As lavouras temporárias são culturas de curta duração, usualmente, menor que um ano, e que 
necessitam de novo plantio após colheita. Já as lavouras permanentes, longa duração, sem 
necessidade de novo plantio e produz por vários anos. A Figura 6.73 evidencia a participação 
dos cultivos na produção total e em valor. Em Carambeí, em volume de produção de milho é a 
mais expressiva, porém em valor a soja se sobressai. Em Piraí do Sul e Ponta Grossa a soja é 
mais relevante em produção e valor. Os principais cultivos permanentes em Carambeí são 
tangerina e pêssego, em Piraí do Sul a erva-mate e a uva e em Ponta Grossa pêssego, uva e 
laranja. 

Figura 6.73 – Participação da Produção e do Valor na Produção da Lavoura 
Temporária, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa 2012 
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Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2012. 

A Lei 11.326 de 2006, Política Nacional para agricultura familiar, classifica o agricultor familiar 
em: (i): Não detém área maior do que quatro módulos fiscais. Em Castro, 16 ha; (ii): Mão de 
obra predominantemente familiar;(iii): Percentual mínimo da renda familiar originada de 
atividades econômicas do estabelecimento; e (iv): Dirija o estabelecimento com a família. 

No Brasil de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a agricultura 
familiar é responsável por 80% da ocupação e 40% da produção agrícola nacional  (CONAB, 
2014). A presença da agricultura familiar em Piraí do Sul é superior a 80% . Por sua vez a 
área ocupada é pequena, apenas 19,30%. Tal realidade é semelhante no Estado e nos 
demais munícipios.  

Figura 6.74 – Participação da Agricultura Familiar, Estabelecimentos e Área, 
Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, Comparação com Estado, 2006 

 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 

A Figura 6.75 exibe a produção animal. A criação bovina, de galináceos e suínos e bovinos 
são as mais relevantes. Em Ponta Grossa além dessas criações há também a Ovinocultura. 
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Figura 6.75 – Principais Rebanhos, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, 2000 - 2012 

  

 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal, 2012. 

Os produtos de origem animal reforçam (Figura 6.76) a relevância da bovinocultura, em 
termos econômicos. A produção de leite tanto em quantidade quanto em valor é a mais 
expressiva nos municípios.  Em Ponta Grossa se sobressai diferentemente das demais 
localidades  a participação em valor da produção de ovos de galinha.  

Figura 6.76 – Quantidade Produzida e Valor Nominal da Produção de Produtos de 
Origem Animal Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, 2012 
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Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal, 2012. 

 Setor Secundário 

O setor secundário compreende as indústrias extrativas minerais, construção civil, utilidade 
pública e de transformação. A principal característica reside no processo de transformação da 
matéria-prima para obter um produto final ou intermediário para indústria ou comércio.  

A indústria do Estado do Paraná mostra o crescimento da base agroindustrial. A introdução 
dessas atividades ocorreu por meio da expansão do mercado nacional previsto no segundo 
Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), que estipulou que no Paraná ocorreria a 
instalação de planta para produção de combustíveis, pela intervenção direta do governo 
estadual na atração de investimentos (IPARDES, 2007). 

O Estado do Paraná, em 2012 apresentou um PIB industrial de R$ 53,2 milhões, o que 
representou o quinto maior PIB do setor no país, com peso de 5,5% de participação no PIB 
industrial nacional (CNI, 2014). A indústria é a segunda atividade no produto estadual. 

O Paraná, em 2013, possuía 45.988 empresas indústrias, o que responde por 8,9% das 
empresas que atuam no setor industrial do país. As micro empresas, com até 9 empregados 
representam 71% e as pequenas empresas entre 10 a 49 empregados são 23,1%. As médias 
com 50 a 249 empregados representam 5,0% e aquelas com mais de 250 empregados 
representam 1,0% 

A indústria de transformação representa mais da metade do setor industrial nos municípios. 
Isto porque a abrangência de diferentes atividades na indústria de transformação é maior que 
os demais, o que contribui para o seu elevado peso econômico. A construção civil é o 
segundo setor com maior representação na atividade industrial (Figura 6.77). 

Figura 6.77 – Participação dos Estabelecimentos do Setor Secundário, Carambeí, Piraí 
do Sul e Ponta Grossa, 2013 

 
Fonte: MTE/RAIS, 2013. 
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A Figura 6.78 mostra os estabelecimentos por subsetores. Em Carambeí e Ponta Grossa a 
participação de alimentos e bebidas e indústrias metalúrgicas é representativa. Em Piraí do 
Sul a indústria mecânica e a de madeira e mobiliário são as principais. Nos municípios, as 
indústrias apresentam processo produtivo e produtos de baixa intensidade tecnológica, 
seguido pelas indústrias com média-baixa intensidade tecnológica. Ponta Grossa se 
sobressai, com indústrias com intensidade tecnológica média-alta, o que explica o PIB mais 
elevado. O município apresenta um percentual mais elevado de indústrias com alta tecnologia. 

Figura 6.78 – Participação dos Estabelecimentos por Subsetor e Intensidade 
Tecnológica da Indústria de Transformação, Carambeí, Piraí do Sul e 
Ponta Grossa, 2013 

  

Fonte: MTE/RAIS, 2013. 

 Setor Terciário 

O setor terciário envolve a atividade econômica comercial e de prestações de serviços. Os 
serviços fornecidos às empresas ou consumidores finais são diversos como; alimentação, 
transporte, comunicação, educação, saúde entre outros. Há transformações do produto 
ocorridas no processo da prestação de serviços, a diferença deste em relação ao setor 
secundário reside na interação entre o prestador e o cliente, que vai além do produto em si. 

O comércio possui duas modalidades, atacado e varejo. O comércio atacadista atende 
pessoas jurídicas, como o próprio comércio varejista, empresas, entidades e transações com 
grandes quantidades. O varejista visa apenas o consumidor final. Nos municípios o comércio 
varejista é expressivo, pois atua com o consumidor final, a oferta desta modalidade de 
comercio será maior. Com relação aos serviços as instituições de crédito, seguro e 
capitalização são as mais expressivas nas três localidades. 



6 – Diagnóstico Socioambiental da Área de Influência 

6.174 2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Figura 6.79 – Perfil do Setor Terciário, Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, 2013 

  
Fonte: MTE/RAIS, 2013. 

 Mercado de Trabalho 

A população é composta pela população em idade ativa (PIA), população em idade não ativa 
(PINA), população economicamente ativa (PEA) e população não economicamente ativa 
(PNEA), estas classificações são formadas por grupos de faixa etária conforme segue: 

 População em idade ativa (PIA): pessoas capacitadas para exercer alguma atividade 
econômica. No Brasil a PIA compreendia as pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
após a PNAD a classificação etária passou a ser de 15 anos ou mais. 

 População economicamente ativa (PEA): A PEA parcela da PIA ocupada ou 
desocupada. Os ocupados são os empregados, servidores públicos, clérigos, 
trabalhadores por conta própria, empregadores, ou não remuneradas que exercem 
atividade econômica com no mínimo 15 horas semanais. A PEA desocupada é 
formada por aqueles que não exercem nenhuma ocupação, mas estão dispostos a 
trabalhar e tomam alguma providência efetiva.  

 População não economicamente ativa (PNEA): Formada por pessoas não ocupadas, 
mas que são incapacitadas para o trabalho, que desistiram de procurar ocupação ou 
que não desejam exercer nenhuma atividade econômica.  

 População em idade não ativa (PINA): Indivíduos com menos de 10 anos de idade. 
Após a PNAD de 2011 pessoas com menos de 15 anos. São jovens que não são 
consideradas parte da força de trabalho disponível. 

Para as atividades econômicas a PEA é a força de trabalho efetivamente presente. A Figura 
6.80 exibe o percentual da PEA nos municípios estudados, com o percentual de pessoas 
ocupadas ou dispostas a trabalhar. A mesma figura expõe como a mão de obra é absorvida 
pelos setores econômicos, o que evidencia o setor com maior potencial de geração de 
empregos.  

Em Carambeí e Ponta Grossa a PEA aumentou. Já em Piraí do Sul houve uma redução, que 
mostra que a elevação do contingente de mão de obra disponível em uma década não se 
elevou. 

A utilização da mão de obra nos setores reforça as diferenças entre os municípios. Em Ponta 
Grossa os serviços são os que mais geram empregos, seguidos do comércio. A  participação 
do setor terciário indica  71% na absorção de mão de obra. 
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Em Piraí do Sul o setor terciário aponta maior participação, 49%, inferior ao observado em 
Ponta Grossa, e a indústria é relevante. Em Carambeí o setor secundário é o maior 
empregador. 

Figura 6.80 – População Economicamente Ativa e Ocupação por Setor Econômico, 
Carambeí, Piraí do Sul e Ponta Grossa, 2000 e 2010 

  
Fonte: MTE/RAIS, 2013; IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

6.3.1.5 – Uso do Solo 

O uso e ocupação do solo refletem as atividades e o uso da terra. A Figura 6.81 exibe o uso 
do solo agrícola por hectare, segundo IBGE (2006). As lavouras temporárias representam a 
principal atividade e ocupam quase que a metade das áreas agrícolas disponíveis nos 
municípios. 

Figura 6.81 – Destinação do Uso do Solo Agrícola por Área em Hectare, Carambeí, 
Piraí do Sul e Ponta Grossa, 2006 

 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 

A Lei n° 8.629 de 25 de fevereiro de 1993 dispõe da definição da propriedade rural e classifica 
o tamanho do estabelecimento em módulos rurais expressos em hectares, assim: 

  Minifúndio: Imóvel rural com área inferior a 1 módulo fiscal. Em Castro 1 módulo fiscal 
equivale a uma propriedade com 16 hectares; 

 Pequena Propriedade: Imóvel rural com área entre 1 a 4 módulos fiscais. Em Castro 
equivale a propriedades entre 16 a 64 hectares; 
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 Média Propriedade: Imóvel rural com área entre 4 até 15 módulos fiscais. Equivale a 
propriedades entre 64 até 240 hectares; 

 Grande Propriedade: Imóvel rural com área superior a 15 módulos fiscais. Equivale a 
propriedades acima de 240 hectares. 

A maioria das propriedades são minifúndios, os grandes representam menos de 10% no 
estado e nos munícipios, mas ocupam mais de 30% das terras agrícolas disponíveis (Figura 
6.82).  

Figura 6.82 – Estrutura Fundiária dos Estabelecimentos Rurais, Carambeí, Piraí do Sul 
e Ponta Grossa, Comparação com o Estado, 2006 

  

  
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 

6.3.2 – Diagnóstico Socioeconômico da Área de Influência Direta 

No presente relatório será apresentada a caracterização socioeconômica da Área de 
Influência Direta (AID) do Complexo Industrial da Cargill, que incluem o município de Castro e 
também Colônia Castrolanda e Comunidade Abapan, exibe as localidades para melhor 
visualização.  

Serão abordados os temas sobre dinâmica demográfica, aspectos sociais, atividades 
econômicas, infraestrutura de educação, saúde e saneamento básico, além de descrever os 
aspectos históricos de ocupação do município. 
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6.3.2.1 – Dinâmica Demográfica 

A evolução populacional absoluta do município em comparação com o estado e a capital 
indicam que até 1991 Castro apresentou incremento populacional positivo, entre 1970 a 1991 
de 71% no contingente populacional. No entanto, ao considerar o intervalo de duas décadas, 
entre 1991 a 2010, a variação foi de 4,72% aquém do crescimento observado nas duas 
décadas anteriores (Figura 6.83). 

No Paraná as taxas de crescimento entre 1970 e 1991 foram baixas. Entre 1991 e 2000 o 
estado apresenta uma taxa de incremento populacional maior que reduz na década seguinte 
para níveis inferiores do que no período inicial. 

Na Capital as taxas de crescimento populacional eram elevadas entre 1970 e 1980, acima do 
estado e do município de Castro no mesmo período. Mas nas décadas seguintes a tendência 
foi de retração populacional e alcançou em 2010 uma taxa próxima a realidade Estadual. 

No município de Castro, embora tenha ocorrido aumento absoluto, a tendência de redução 
populacional ocorreu desde 1970, pois neste ano a taxa de crescimento anual da década foi 
de 2,87. Na década seguinte entre 1980 e 1990 a taxa evidenciava uma queda relativa de 
2,31. Desse modo, o dado mostra o incremento populacional conforme observado nos valores 
absolutos. Entretanto o aumento foi inferior ao da década anterior, por isso queda relativa.  

A redução populacional, propriamente dita, foi maior entre 1991 e 2000, período no qual a taxa 
de crescimento no município é negativa. A taxa volta a crescer em patamar reduzido, apenas 
0,54. 

Pode-se verificar, portanto, que o Estado do Paraná apresenta uma tendência de redução do 
contingente populacional. Redução intensa também na Capital e no município de Castro. 

Figura 6.83 – Evolução Populacional e Evolução da Taxa de Crescimento de Castro, 
Capital e Estado, 1970 – 2010 

  
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

A principal causa da redução populacional (Figura 6.84) deve-se a redução do número de 
integrantes das famílias. É perceptível a redução da quantidade de crianças nascidas de mãe 
residente. A média da taxa de crescimento da quantidade de nascidos de todo o período é de 
-1,31 no Estado, -1,01 na Capital e -1,11 em Castro.  

Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano formular a política de 
desenvolvimento urbano do Município; implementar e fiscalizar a legislação relativa ao uso 
do solo, loteamentos, código de obras e de posturas, entre outros. A Secretaria elaborou o 
PEOT – Plano Estratégico de Ocupação Territorial com o objetivo de criar mecanismos de 
planejamento e introduzir novas definições de padrões urbanísticos fora da sede urbana, 
com o objetivo de frear a expansão urbana. Menciona ainda que a capacidade de expansão 
ordenada inclui uma população de 200 mil habitantes.  

As pirâmides etárias de 1991 e 2010, zonas urbanas e rurais permitem análise comparativa 
(Figura 6.85). No Paraná entre a população, urbana e rural, em 1991 predominavam jovens e 
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o estreitamento do topo da pirâmide. Entretanto já era possível visualizar a tendência de 
redução da população desde 1991, pois a base da pirâmide não é tão larga. 

Em 2010 as pirâmides etárias da zona urbana e rural mostram o estreitamento da base, 
ocorrido, pela redução da quantidade de crianças entre 0 a 14 anos. O meio da pirâmide 
tornou-se mais uniforme, principalmente a pirâmide etária do meio rural, e o topo tornou-se 
mais largo o que representa o incremento da expectativa de vida no estado. Também houve 
redução de pessoas no campo em relação ao ano de 1991. 

Na Capital em 1991 a totalidade dos residentes já morava na área urbana o que explica a 
ausência da pirâmide etária rural. A pirâmide urbana apresentava formato retangular nas 
faixas etárias mais jovens de 0 a 29 anos com uma leve redução já presente, ou seja, o 
formato piramidal era mais visível a partir da faixa dos 30 anos.  

Em 2010 as faixas etárias jovens de 1991 apresentam redução e formam uma pirâmide 
invertida direcionada para as idades de 9 a 0 anos (Figura 6.84). Após o grupo etário de 25 a 
29 anos o gráfico exibe uma pirâmide mais voltada ao formato clássico. Este formato 
semelhante a um losango demonstra a redução do número de nascimentos na capital. 
Evidencia-se também o aumento na expectativa de vida do município, pelo aumento de 
indivíduos acima dos 65 anos. 

Em Castro as pirâmides da zona urbana e rural eram semelhantes em 1991. A faixa etária de 
0 a 14 anos apresenta proximidade em termos quantitativos. Posterior a este grupo o formato 
piramidal é mais clássico, com estreitamento das pirâmides.  

Em 2010 o formato da pirâmide apresenta estar no processo de alteração evidente para 
assumir uma forma cada vez mais retangular, com redução da faixa etária entre 9 a menos de 
1 ano de idade e aumento da quantidade de indivíduos acima de 65 anos. A pirâmide rural, no 
entanto apresenta uma alteração de formato mais completa com redução do contingente total 
rural e também com maior expectativa de vida no campo. 

Ao aplicar a classificação demográfica do Centro Latino-americano de Demografia (CELADE), 
já utilizada anteriormente na análise da AII, tem-se que o meio rural do estado do Paraná em 
2010 e a Capital apresentam pirâmide etária em Transição Avançada, já o meio urbano 
encontra-se em Plena Transição Demográfica. Em Castro no meio rural, a pirâmide etária 
populacional está em Transição Avançada, já a pirâmide do meio urbano apresenta Plena 
Transição Demográfica.  

Figura 6.84 – Pirâmide Etária do Município de Castro, Capital e Estado, 1991 e 2010 
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Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

A análise da pirâmide populacional traz indicadores que facilitam a caracterização 
demográfica, como índice de Envelhecimento Populacional e Razão de Dependência.  

O Índice de Envelhecimento é a relação entre a quantidade de indivíduos acima dos 60 anos e 
jovens abaixo dos 15 anos. Quanto mais elevada à razão entre os extremos etários, maior é a 
participação de idosos na população e mais avançada está o processo de transição 
demográfica.  

A Figura 6.85 exibe o índice de envelhecimento do Estado, da Capital e de Castro nos anos 
1991 e 2010. No primeiro período a capital já apresentava uma proporção de idosos na 
população maior do que o observado no Estado e em Castro. Ao longo dos 20 anos 
observados e a transição demográfica já analisada anteriormente, percebe-se que o índice de 
envelhecimento mais que dobrou no Estado, na Capital e em Castro, o que caracteriza uma 
população idosa. 

A Razão de Dependência traz a proporção entre o segmento etários da população definido 
como economicamente dependente (jovens menores de 15 anos e indivíduos acima dos 60 
anos de idade) sobre o segmento etário potencialmente produtivo (adultos entre 15 e 59 anos 
de idade). A proporção sinaliza a representatividade de pessoas que necessitam ser mantidas 
em relação à população produtiva. Valores elevados mostram que a população produtiva 
possuirá grandes encargos sociais para manter o grupo dependente. 

A Figura 6.85 mostra a Razão de Dependência para o Estado, a Capital e Castro para 1991 e 
2010. No primeiro ano, Castro apresentava uma participação da população dependente 
elevada, maior que o Estado e a Capital. Ao longo dos 20 anos a redução populacional 
permitiu que a razão de dependência diminuísse no Estado, na Capital e em Castro, o que 
reduziu o grupo etário dependente da população. 



6 – Diagnóstico Socioambiental da Área de Influência 

6.180 2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Figura 6.85 – Evolução Índice de Envelhecimento e Razão de Dependência Castro, 
Capital e Estado, 1991 - 2010 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

O grau de urbanização indica a proporção de residentes na área urbana em relação à 
população total (Figura 6.86), com a relevância da concentração urbana do Estado, da Capital 
e de Castro ao longo de um período de 40 anos. De acordo com a Secretaria de Educação, a 
urbanização é perceptível no sistema educacional do município. Na década de 80 havia 20 
escolas rurais, hoje o município possui apenas 10, com aumento de demanda na zona 
urbana.  

No Paraná a urbanização completou-se na década de 80, com mais de 50% da população 
nas cidades. O mesmo processo se deu em Castro. Ao longo dos anos no Estado e em 
Castro o grau de urbanização aumentou e em 2010 a urbanização estadual estava acima de 
85%. Em Castro o grau de urbanização é menor, 73,36%. 

Figura 6.86 – Evolução do Grau de Urbanização de Castro, Estado e Capital, 1970 – 
2010 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

A razão de sexos, proporção do número de homens para cada 100 mulheres permite 
visualizar a proporção entre os sexos existentes em uma localidade. A Figura 6.87 traz a 
razão de sexo do meio rural e urbano nos anos de 1991 e 2010 do Estado, da Capital e do 
município de Castro. 

Para esta variável ao longo dos 20 anos a alteração foi pequena no Estado, na Capital e em 
Castro. A área rural do Estado e do município exibe maior quantidade de indivíduos do sexo 
masculino. Já a área urbana apresenta uma proporção maior de pessoas do sexo feminino.  
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Figura 6.87 – Razão de Sexo de Castro, Zona Rural e Urbana, Castro, Capital e Estado, 
1991 e 2010 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

A pesar dos dados demográficos, as secretarias municipais de Castro não citam a redução 
populacional, principalmente na faixa etária adulta. A redução de crianças é mais perceptível. 

A Secretaria da Educação aponta que as matrículas do ensino básico estão estabilizadas, 
embora exista demanda por creches no município. Houve fechamento de escolas do campo, 
na década de 80 cerca de 120 e hoje existem apenas 10. Esta realidade mostra que a 
redução demográfica é mais evidente no meio rural, pois as demais secretarias municipais 
como, Secretaria de Obras Públicas, Segurança Pública, Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente e Indústria, Comércio e Turismo apontam o crescimento populacional, a migração, 
licenciamento de carros, maior ocupação dos terrenos, entre outros fatores. 

6.3.2.2 – Aspectos Sociais 

Os aspectos sociais analisam a qualidade de vida da população do município de Castro. 
Desse modo consideram-se as variáveis referentes ao IDH, Saúde, Educação e Renda do 
município, bem como algumas informações referentes aos problemas sociais. 

 Índice de Desenvolvimento Econômico  

A Figura 6.88 exibe o IDH da Capital e do Município de Castro em 2000 e 2010. O IDH se 
elevou quase que na mesma magnitude em Curitiba e em Castro. A melhora permitiu que a 
Capital alcançasse em 2010 a classificação de Alto Desenvolvimento. Castro permanece no 
patamar de Médio Desenvolvimento, entretanto mais próximo do desenvolvimento alto do que 
estava em 2000. 

A variável longevidade apresenta melhor desempenho desde 2000, ela considera a esperança 
de vida ao nascer, assim o aumento do indicador reflete a melhora nas condições de saúde, 
por conta da qualidade e infraestrutura de saúde disponível à população. 

Na Capital, o IDH Renda, em 2000, já havia alcançado a classificação de Alto 
Desenvolvimento. Em Castro este quesito está classificado no médio desenvolvimento. O 
indicador mede a renda mensal per capta, assim o aumento no desempenho reflete no 
aumento dos níveis de riqueza gerada na localidade, principalmente o PIB Municipal, 
entretanto não incorpora no cálculo a má distribuição da mesma (Figura 6.88). 

A variável educação, em 2000 na Capital era classificada como média e em Castro o indicador 
estava classificado como baixo desenvolvimento. Após uma década o IDH Educação evoluiu 
para Médio Desenvolvimento, já o da Capital permanece na mesma classificação desde 2000. 
Entretanto, foi a variável que mais cresceu na década e mais contribuiu para o aumento do 
índice (Figura 6.88). 
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Figura 6.88 – Índice de Desenvolvimento Humano do Município, Castro, Capital e 
Estado, 2010 

 
Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 Saúde  

A Figura 6.89 exibe o percentual de falecimentos segundo as causas de acordo com a 
Classificação Internacional de Doenças (CID – 10), desenvolvida pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), de Castro e da Capital nos anos de 2003 e 2013. 

A proporção de óbitos por grupo de doença em Castro e Curitiba é semelhante e estável na 
última. O grupo de doenças que mais levam a óbitos são as doenças do aparelho circulatório 
e as neoplasias, em 2013 representavam 48% na Capital e 45% em Castro.  

As Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) são a principal causa de morte nos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento e especificamente no Brasil, apesar do aumento 
crescente da mortalidade causada pelo câncer. Os óbitos por DAC atingem os grupos etários 
de maior idade e o sexo masculino. As doenças principais são Doenças Hipertensivas, 
Doenças Isquêmicas do Coração, Doenças Cerebrovasculares, Outras Doenças Cardíacas e 
Demais Doenças do Aparelho Circulatório (GAIS, 2009). 

Os fatores de risco para DAC são tabagismo, excesso de peso, má alimentação com baixo 
consumo de frutas e hortaliças e consumo de carnes com excesso de gordura, pouca prática 
de atividade física, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, não realização de diagnóstico 
médico prévio de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Todos os fatores presentes nas 
populações urbanas, como mostra estudo do Ministério da Saúde do Brasil, do ano de 2006 
(BRASIL, 2007). 

Além da representatividade das doenças do aparelho circulatório, tem-se também a 
participação das neoplasias. O câncer também tem se configurado como uma das principais 
causas de morte no Brasil. Vários fatores explicam o aumento da participação do câncer no 
perfil de adoecimento da população, entre eles pode-se citar a maior exposição a agentes 
cancerígenos como agentes químicos, físicos e biológicos resultantes de mudanças no estilo 
de vida das pessoas e do processo de industrialização intenso, também há o aprimoramento 
dos métodos para se diagnosticar a doença o que a torna mais evidente nos dias de hoje 
(BRASIL, 2011). 

Conclui-se que a realidade de Castro e da Capital representa uma tendência nacional e está 
vinculada ao estilo de vida moderno adotado por quase a totalidade da população. 
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Figura 6.89 – Mortalidade por Capítulo CID – 10 no Município, Castro, Capital e Estado, 
2003 e 2013 

 
Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 2013. 

No Brasil, segundo IBGE a taxa bruta de mortalidade em 2013 era de 6,04. Sendo assim, 
neste mesmo ano o estado do Paraná e o município de Castro estavam com taxas de 
mortalidade acima da taxa nacional, apenas Curitiba tanto em 2003 quanto em 2013 
apresenta taxas de mortalidade menores do que a taxa do país.  

Por meio da classificação desenvolvida pela CELADE, as taxas de mortalidade do Estado, da 
Capital e de Castro em 2013 são consideradas taxa de mortalidade baixa, pois estão entre o 
intervalo de 4 a 7 por mil habitantes. 

A taxa de mortalidade infantil, segundo os  Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil, 
considerada alta é aquela que apresenta 50 óbitos por mil nascidos vivos, média é 
considerada entre 20 a 49 e baixa menos de 20 óbitos por nascidos vivos. No Brasil em 2013 
a taxa de mortalidade infantil era de 15,02, ou seja, uma taxa baixa.  

A Figura 6.90 sinaliza a redução da mortalidade infantil. O Paraná e a Capital já exibiam uma 
taxa baixa, segundo a classificação, em 2003, após uma década houve uma redução maior. 
Da mesma forma, ocorreu com Castro. 

Figura 6.90 – Taxa Bruta de Mortalidade e Taxa de Mortalidade Infantil Castro e 
Curitiba, 2003 e 2013 

  

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, 2013. 

Aplica-se o padrão estabelecido pela OMS para análise da infraestrutura de saúde disponível 
no município de Castro, conforme mencionado anteriormente. A Tabela 6.48 mostra a 
infraestrutura de saúde disponível no município de Castro e na capital do estado nos anos 
2004 e 2014 e será avaliada de acordo com as razões preconizadas pela organização.  

Os dados de infraestrutura da saúde da capital mostram que estão de acordo ao que foi 
preconizado pela OMS desde 2007, com exceção da quantidade de ACS para cada 750 
pessoas.  

Em Castro a quantidade de leitos está abaixo do preconizado. Segundo a Secretaria de 
Saúde, o Sistema de Saúde do Município atende apenas Castro. O hospital recebe apenas 
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internação e os atendimentos especializados são encaminhados para Ponta Grossa ou 
Curitiba. 

A quantidade de médicos no município apresenta o mínimo necessário por habitante, bem 
como a quantidade de ACS e de UBS (Tabela 6.48). 

Tabela 6.48 – Infraestrutura de Saúde, Comparação com Capital, 2007 e 2014 

MUNIC. 
LEITOS/1.000 HAB MÉDICO/1.000 HAB ACS/750HAB UBS/10.000 HAB UBS/30.000 HAB 

2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 

Castro 1,65 1,97 1,04 0,89 1,25 1,38 1,99 1,99 - - 

Curitiba 3,04 3,47 3,83 3,01 0,41 0,49 - - 1,96 1,95 

Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS, 2014. 

Segundo a Secretaria de Saúde, Castro recebe assistência dos seguintes Programas Públicos 
Federais (Tabela 6.49). 

Tabela 6.49 – Programas de Saúde Públicos Federais Presentes no Município 2015 

PROGRAMAS PÚBLICOS FEDERAIS PROGRAMAS PÚBLICOS FEDERAIS 

Programa Bolsa Família Programa de Controle da Hanseníase 

Programa Saúde da Família – PSF Programa de Controle da Malária 

Programa de Assistência ao Pré-natal Programa de Agente Comunitário de Saúde 

Programa de Controle de Câncer Cérvico-Uterino Programa Nacional de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis 

Programa Nacional de Imunização Programa de Controle de Infecções Respiratórias 
Agudas 

Programa de Combate às Carências Nutricionais Programa de Controle das Doenças Diarreicas Agudas 

Programa de Controle da Diabete Programa de Controle de Endemias e Saneamento 
Básico 

Programa de Hipertensão Arterial Programa de Planejamento Familiar 

Programa de Saúde Mental Programa Teste do Pezinho 

Programa de Atenção à Saúde Bucal Programa de Combate ao Tabagismo 

Programa de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 

Os programas estaduais mencionados foram: Programa Leite das Crianças e Rede Mãe 
Paranaense. Foi destacado pela Secretaria a expansão do Plano de Saúde da Família, que 
hoje conta com 21 equipes. A Secretaria relatou que o quadro básico de saúde é bom, 
entretanto o município é carente de especialização médica, o quadro é formado somente por 
clínicos gerais. Há uma Unidade de Pronto Atendimento, que atende em média 300 consultas 
por dia. Os postos atendem aproximadamente 20 consultas por dia. 

As doenças mais representativas no município são as DST´s e HIV e alcoolismo, segundo a 
secretaria. Os dependentes químicos são encaminhados para Piraquara.  

Há problemas relacionados ao saneamento na área rural. Existem Conselhos de Saúde 
atuantes municipal, distritais Socavão e Abapan. Ainda de acordo com a Secretaria, o 
Programa de Agente da Saúde da Família atende os domicílios mensalmente. A média de 
atendimentos por conta de acidentes nas estradas é de 1/mês, geralmente ocorrem no interior 
(Abapan e Socavão). 
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O atendimento odontológico apesar de faltar auxiliares na estrutura administrativa, o número 
de odontólogos é suficiente para a demanda, bem como há facilidade para atendimento.  

 Educação  

A Tabela 6.50 exibe a realidade da taxa de analfabetismo no estado, na capital e em Castro 
nos anos 2000 e 2010. No Brasil em 2010 a taxa de analfabetismo era de aproximadamente 
9,3. Houve redução do indicador na década observada nas três localidades avaliadas. O que 
possibilitou apresentar no final do período uma taxa de analfabetismo abaixo da nacional. 

Desde o ano 2000 Curitiba já apresentava uma taxa de analfabetismo menor que a do estado, 
durante o período. No caso do Estado, a melhora ao longo da década foi expressiva e 
superior ao observado na capital. Já o Castro se destaca pela grau redução do analfabetismo, 
durante o período, entretanto, ainda permanece com a taxa maior que a do estado e da 
capital.  

Tabela 6.50 – Taxa de Analfabetismo das Pessoas de 15 Anos ou Mais de Idade 
Castro, Capital e Estado, 2000 e 2010 

LOCAL 2000 2010 

Paraná 9,53 6,28 

Curitiba 3,38 2,13 

Castro 12,52 7,63 

Fonte: IPARDES, 2010. 

A Figura 6.91 exibe a estratificação educacional da população de Castro, segundo a situação 
de domicílio, em comparação com o estado e a capital, para visualizar o nível de instrução da 
população. Os dados mostram apenas o ano de 2010, pois a metodologia de agrupamento 
para o nível de instrução se alterou, o que não permite a comparação com os censos 
anteriores. 

No Estado do Paraná, na zona urbana, quase a metade da população mostra-se sem 
instrução ou ensino fundamental incompleto (44,48%). O percentual de indivíduos com nível 
superior na zona urbana é expressivo, principalmente ao comparar com o dado nacional: 
12,88% da população urbana do país possui nível superior completo, contra 14,46% no 
Paraná.  

Segundo a Secretaria da Educação os alunos que cursam o nível superior vão para Ponta 
Grossa. 

Já na zona rural do estado mais de 70% da população não possui instrução ou tem apenas o 
ensino fundamental incompleto. Indivíduos com ensino médio completo representam apenas 
10,36%, e aqueles que detêm nível superior representam apenas 2,40%. No Brasil a realidade 
é mais deficiente, apenas 1,79% da população rural possui nível superior completo (Figura 
6.91). 

Na capital a população sem instrução ou ensino fundamental incompleto é menor (28,26%) do 
que no estado. Tal fato evidencia o nível educacional da população e consequentemente da 
disponibilidade de mão de obra. Os indivíduos com ensino médio completo representam 
29,92% já com nível superior completo 25,89%, a proximidade entre esses percentuais revela 
que na capital muitos dos residentes que concluem a educação básica migram para o nível 
superior.  

Em Castro, tanto na zona urbana quanto na rural, a realidade educacional está próxima da 
realidade estadual. A relação de indivíduos sem instrução ou ensino fundamental incompleto é 
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maior no município do que no estado: 50,14% da população castrense urbana e 81,37% da 
população castrense rural. 

O percentual de indivíduos com ensino médio completo no meio urbano do município está 
próximo do que foi identificado no estado, já os residentes com nível superior são 10,19% 
(Figura 6.91). No meio rural de Castro menos de 10% da população apresenta ensino médio 
completo. Já os residentes com ensino superior no meio rural são semelhantes ao observado 
no Paraná. 

Figura 6.91 – Estratificação Educacional da População com 25 Anos ou Mais de Idade 
Castro, Capital e Estado, 2010 

  
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

A Figura 6.92 exibe o IDEB da rede pública do ensino fundamental do estado, da capital e de 
Castro nos anos de 2005 – no qual houve o primeiro cálculo do índice – e de 2013.  

Entre os anos 2005 e 2013 o IDEB dos anos iniciais no estado e nos municípios elevou-se. No 
primeiro período os patamares estavam próximos do índice. Em 2013 esta paridade 
permaneceu, o que evidencia um aumento do desempenho semelhante. Tal evolução permitiu 
que o indicador superasse mesmo que de forma tímida, no estado e nos municípios, as metas 
estabelecidas pelo INEP para os anos iniciais. 

Já nos anos finais a melhora do desempenho foi menor. No ano de 2005 o estado do Paraná 
apresentava IDEB menor que a capital e Castro. No ano de 2013 o aumento no indicador 
ocorre de forma tímida nas três localidades, porém Castro apresenta uma evolução maior do 
que o estado e a capital. Entretanto, apesar do crescimento, nenhuma localidade alcança a 
meta fixada.  

O baixo desempenho da qualidade da educação nos anos finais do ensino fundamental é 
geral. Segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica (2014), dados mostram que em 
todos os estados e municípios a melhora nos anos finais do ensino fundamental não tem sido 
satisfatória. 



6 – Diagnóstico Socioambiental da Área de Influência 

2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 6.187 

Figura 6.92 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Castro, Capital e 
Estado,2013 

 
Fonte: Portal ODM, 2013. 

Segundo a Secretaria da Educação, Castro possui um índice de avaliação próprio da 
qualidade educacional chamado Índice de Desenvolvimento Educacional de Castro (IDEC). O 
índice calcula uma curva de proficiência, ao invés de gerar um valor único.  A metodologia se 
baseia na aplicação de duas provas ao ano, meses de maio e novembro, para alunos dos 
anos iniciais do fundamental. As provas são elaboradas com questões de diversos níveis de 
dificuldade, desde aquelas que o aluno obteve o conhecimento nos anos escolares anteriores 
ao nível que está como também do ano escolar posterior.  

A diferenciação entre as questões permite mensurar se o aluno de determinada série detém o 
conhecimento das séries anteriores bem como identificar aqueles que estão à frente do nível 
educacional que estão matriculados. O desempenho gera uma curva de proficiência que pode 
ser aglomerada por turma, escola e município e acompanhar a absorção do ensino por parte 
dos estudantes. A classificação utilizada para caracterizar o aprendizado avaliado tem quatro 
categorias: Insuficiente, Básico, Adequado e Avançado. 

Para expor a infraestrutura educacional presente no município de Castro, apresentar-se-á a 
quantidade de estabelecimentos educacionais, a infraestrutura disponível nas escolas e a 
comparação da média de alunos por turma e a carga horária diária com o Padrão Custo 
Aluno-Qualidade (CAQi). 

A Tabela 6.51 mostra a quantidade de estabelecimentos educacionais das esferas pública e 
privada, presente no município de Castro nos anos 2003 e 2013. Ao longo dos anos, apenas a 
oferta de estabelecimentos com ensino médio aumentou, de um total de 13 em 2003 para 15 
em 2013, o aumento ocorreu apenas na esfera pública. Nos demais níveis de ensino houve 
redução da quantidade de estabelecimentos escolares. 

Tabela 6.51 – Estabelecimentos Educacionais em Castro, 2005 e 2012 

NÍVEIS DE ENSINO 

ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS 

2003 2013 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICA PRIVADA 

Pré-Escola 32 12 10 10 

EF 55 5 41 7 

EM 9 4 12 3 

Fonte: IPARDES, 2013. 

A pré-escola se destaca com uma redução 22 unidades públicas e 2 unidades privadas a 
menos em 2013. Já o ensino fundamental sofreu uma redução de 14 unidades públicas. 
Houve aumento de 2 unidades particulares, mas que não compensaram a redução da esfera 
governamental. 
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Esta redução na oferta de estabelecimentos educacionais na educação básica é um reflexo da 
realidade da redução de crianças e jovens na população, concomitantemente com o aumento 
da presença de idosos, conforme mostrado por diversas variáveis no item 3.1.2 que tratou dos 
aspectos demográficos. 

A infraestrutura interna dos estabelecimentos educacionais é composta por refeitórios, salas 
para professores, laboratórios e bibliotecas além de equipamentos. 

A alimentação escolar é um serviço que quase todas as escolas oferecem no município, tanto 
na zona rural quanto na urbana, assim há infraestrutura para cozinha e refeitório. 
Dependência para a biblioteca não é tão presente nas escolas, ofertada de forma precária na 
área rural.  

A presença de laboratório de informática melhorou nas escolas da zona urbana e na área 
rural, entretanto nesta última o acréscimo foi menor. Já o acesso à internet, na zona urbana, 
abrange quase que todos os estabelecimentos, porém no meio rural o fornecimento do serviço 
é mais precário, mais da metade dos estabelecimentos de ensino rural não tem acesso a 
internet. 

Sala de Diretoria e de Professores é mais comum em escolas da zona urbana, já na zona 
rural há menor quantidade de sala para diretores e mais salas para professores. Aparelhos de 
DVD e impressora e copiadora, atualmente estão presentes em todas as escolas do 
município, já na zona rural mais da metade dos estabelecimentos ainda não possuem os 
equipamentos. 

Além dos dados para caracterizar a educação do município, também se expõe os programas 
sociais voltados a esta necessidade. Em Castro, o município possui a atuação do Programa 
Social Brasil Carinhoso e Escola em Tempo Integral.  

O Programa Social Brasil Carinhoso é voltado para a primeira infância, para expandir as 
matrículas de crianças entre 0 e 48 meses em creches públicas ou conveniadas, crianças 
estas de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF). 

A atuação do programa ocorre por meio de transferências financeiras automática para os 
municípios e ao Distrito Federal que informaram no Censo Escolar do ano anterior a 
quantidade de matrículas de crianças de zero a 48 meses, membros de famílias beneficiárias 
do Bolsa Família em creches públicas ou em instituições comunitárias. O recurso é transferido 
em parcela única, e o valor é referente a 50% do valor anual mínimo por matrícula em creche 
pública ou conveniada, em período integral e parcial. Este valor custeia despesas com 
manutenção e desenvolvimento da educação, alimentação, acesso e a permanência da 
criança na educação infantil. 

Em Castro, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em 
2012, foram identificadas 190 crianças do Bolsa Família em 11 creches do município. Em 
razão disso, o repasse do programa para o município foi de R$ 127.215,94 para ser utilizados 
nas creches (BRASIL, 2015). 

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 
regulamentado pelo Decreto 7.083/10, tem como objetivo induzir a ampliação da jornada 
escolar para no mínimo sete horas diárias e a organização curricular na perspectiva da 
Educação Integral. Para tanto, acrescentam-se às atividades curriculares já existentes outras 
como acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e artes. 

O governo federal repassa recursos que custeiam alimentação e transporte dos monitores, 
compra de materiais permanentes e de consumo, contratação de serviços e aquisição de kits 
pedagógicos. O dá prioridade para as escolas onde há 50% dos alunos oriundos de famílias 
beneficiárias do Bolsa Família. 
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Em 2013, Castro fez adesão para oferecer educação em tempo integral em 4 escolas do 
ensino fundamental (BRASIL, 2015). 

Há também, segundo a secretaria da Educação, outros programas federais de apoio 
principalmente às escolas como: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o PDDE interativo, ferramenta que ajuda na 
gestão do estabelecimento.  

 Renda  

A caracterização da renda do município será exposta por meio da distribuição dos níveis de 
renda da população, índice de Gini, níveis de pobreza e programas sociais voltados ao tema. 

A Figura 6.93 apresenta a classe de rendimento nominal mensal da população de 10 anos ou 
mais de idade, ocupada na semana de referência, nos anos 2000 e 2010 no estado, na capital 
e em Castro, o salário mínimo de referência em 2010 é de R$ 510,00 e em 2000 de R$151,00.  

Houve uma alteração na distribuição das classes de renda entre a década observada. No 
Paraná, em 2000, o nível de renda mais expressivo na população (29,82%) era mais de 1 até 
2 salários mínimos, seguida da parcela que recebia até 1 salário mínimo (20,06%). Para os 
níveis de renda mais elevados, 8,44% da população recebia mais de 10 salários mínimos. 

Já em 2010 a realidade no estado sofreu alteração, houve redução da quantidade de 
residentes que apropriavam rendas acima de 3 salários mínimos, tendo como contra partida 
aumento no percentual de pessoas com rendas acima de 1 até 2 salários mínimos e aqueles 
que recebem até 1 salário mínimo. Ou seja, houve uma maior distribuição de riqueza. 

Na Capital a mudança é semelhante. Em 2000, 20,85% da população recebia mais de 1 até 2 
salários mínimos, entretanto o segundo nível de renda mais expressivo era a faixa com mais 
de 5 até 10 salários mínimos. Isto ocorre, pois a capital concentra atividades econômicas com 
maior valor agregado, maior nível educacional, PIB mais elevado o que culmina em maiores 
salários.  

Em 2010 os níveis de renda elevados apresentaram percentual reduzido, o percentual da 
população que recebia acima de 10 salários passou para 7,16%, variação maior que 100%. Já 
os níveis abaixo de 3 salários mínimos elevaram sua participação, 17,17% da população 
passa a receber mais de 2 até 3 salários, o nível de renda acima de 1 até 2 salários eleva-se 
significativamente para 35,12% e aqueles que recebem até 1 salário aumentaram para 
12,12%. Assim, na capital também houve melhora na distribuição da renda.  

No município de Castro a evolução também segue a tendência estadual e da capital. Em 2000 
os níveis de renda mais expressivos eram mais de 1 até 2 salários mínimos com percentual 
de 33,30% seguidos dos que recebiam até 1 salário mínimo 26,49%. Para os demais níveis de 
renda o percentual era menor, mas ainda relevante. Em 2010 os percentuais destes níveis 
mais elevados reduziram significativamente com a contrapartida de aumento da faixa de renda 
de mais de 1 até 2 salários mínimos e estagnação dos que recebem até 1 salário. Houve da 
mesma forma distribuição salarial mais igualitária na população. 
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Figura 6.93 – Níveis de Renda da População Castro, Curitiba e Paraná, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

O índice de Gini permite avaliar a distribuição de renda, varia entre 0 e 1, quanto mais perto 
de zero menor é a concentração e quanto mais perto de 1 mais desigual a medida se torna. 

A Figura 6.94 exibe a evolução do índice de Gini do estado, da capital e de Castro a partir dos 
anos 1991 até 2010. Entre 1991 e 2010 houve aumento da concentração no estado e na 
capital. Castro, entre os avaliados, é o único que apresenta redução continua no período. Já 
entre a década de 2000 e 2010 a redução da concentração de renda é perceptível em todas 
as localidades tratadas. Fator que comprova o que já foi apresentado anteriormente na 
variação da distribuição dos níveis de renda. 

Figura 6.94 – Índice de Gini, Castro, Curitiba e Paraná, 1991, 2000 e 2013 

 
Fonte: IPARDES, 2010. 

A realidade da quantidade de pobres na população também é outra variável determinante 
para avaliar a magnitude da parcela da população excluída do acesso à riqueza gerada pelos 
residentes. Segundo o Portal de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), existem 
três níveis de avaliação da pobreza: acima da linha de pobreza, entre a linha de pobreza e a 
linha de indigência e abaixo da linha de indigência. 

A Figura 6.95 exibe as três classificações para o estado, a capital e Castro em 2000 e 2010. 
Em 2.000, o estado tinha 19,6% de sua população vivendo com renda domiciliar per capita 
inferior a R$ 140,00, destes 7% estavam abaixo da linha de indigência. Já em 2010 o 
percentual abaixo da linha de pobreza reduziu para 7,3%, dos quais 2,80% abaixo da linha 
indigência. Mesmo apresentando uma redução significativa no período, os percentuais abaixo 
da linha de pobreza ainda representam 749.681 pessoas nessa condição (PORTAL ODM, 
2010). 

Na capital em 2000, o município tinha 6,5% de sua população vivendo abaixo da linha de 
pobreza e 1,90% abaixo da linha de indigência. O percentual abaixo da linha de pobreza 
reduziu para 2,3% em 2010, e abaixo da linha de indigência passou a ser apenas 1%. Apesar 
da redução ainda são 38.554 pessoas na condição de pobres (PORTAL ODM, 2010). 
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No município de Castro, no ano 2000, havia 32,9% da população vivendo com renda 
domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, destes 14,40% estavam abaixo da linha de 
indigência, já em 2010 o percentual de pobres reduziu para 13,1% e aqueles abaixo da linha 
de indigência reduziu para 5,00%, mesmo com a redução ainda há 8.637 pessoas em 
condição de pobreza, dos quais 3.280 em condição de extrema pobreza (PORTAL ODM, 
2010). Ainda, segundo o MDS do total dos extremamente pobres, 1.760 (53,7%) viviam no 
meio rural e 1.520 (46,3%) no meio urbano (BRASIL, 2014).  

Figura 6.95 – Linha da Pobreza e Linha de Indigência no Castro, Curitiba e Paraná, 
2000 e 2010 

 
Fonte: Portal ODM, 2010. 

O parâmetro de classificação da população em extrema pobreza embasa as políticas sociais, 
como o Plano Brasil Sem Miséria. O objetivo do plano é a erradicação da extrema pobreza no 
Brasil, por meio da elevação da renda e das condições de bem-estar da população (BRASIL, 
2015). 

O Plano Brasil Sem Miséria transfere renda, acesso a serviços públicos, nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, saneamento e energia elétrica, e inclusão produtiva. Há 
criação de novos programas e a ampliação de iniciativas já existentes, em parceria com 
estados, municípios, empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil, o 
Governo Federal quer incluir a população mais pobre nas oportunidades das áreas sociais e 
econômicas do país (BRASIL, 2015). 

De acordo com os registros de março de 2015 do Cadastro Único, o município tem 10.837 
famílias com renda familiar de até meio salário mínimo per capita (BRASIL, 2015). 

Entre os programas sociais desenvolvidos pelo governo federal, no eixo garantia de renda há 
o Programa Bolsa Família, com o princípio de prover alívio imediato às famílias em extrema 
pobreza, por meio de transferência direta de renda. O programa transfere renda para famílias 
abaixo da linha de indigência ou abaixo da linha de pobreza. O valor do benefício é depositado 
diretamente em uma conta, que no geral está em nome da mulher. O valor depositado 
depende do tamanho da família, da idade dos seus membros e da sua renda. Há benefícios 
específicos para famílias com crianças, jovens, gestantes e nutrizes (BRASIL, 2013). 

Em maio de 2015, o município tinha 3.674 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 
(19,63 % da população). No mesmo mês foram transferidos R$ 517.156,00 às famílias 
beneficiárias do Programa. De junho de 2011, início do Plano Brasil Sem Miséria, a maio de 
2015, houve diminuição de 2,05 % no total de famílias beneficiárias. Em março de 2013, o 
benefício do Brasil Carinhoso, inicialmente pago a famílias extremamente pobres com filhos 
de 0 a 15 anos, foi estendido a todas as famílias do Bolsa Família. Com a mudança, todas as 
famílias do programa superam a extrema pobreza (BRASIL, 2015). 
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Para atender ao público mais vulnerável do país foi necessário que o Plano Brasil Sem 
Miséria tivesse como referência uma rede com as mesmas características – a rede do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 2015, no município o SUAS é composto por 
2 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e 1 Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS), todos financiados pelo MDS (BRASIL, 2015). 

 Problemas Sociais 

Os principais problemas sociais, apontados pela Secretaria de Família e Desenvolvimento 
Social relacionam-se ao desemprego, trabalho infantil, violência, gravidez na adolescência e 
tráfico de drogas, sendo este último o é o principal problema. Os principais conselhos atuantes 
voltados à Política Pública são: Assistência Social, Criança, Idoso, Segurança Alimentar e 
Nutricional, Agricultura e Educação. O Observatório Social, ONG que tem como finalidade 
exercer o controle social dos gastos públicos, foi mencionado por diversas instituições 
municipais.  

Os principais programas federais na área de assistência social são o Bolsa Família, Pronatec 
e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para o público vulnerável, entre 15 e 
17 anos. Os Programas do Governo Estadual são o Programa Leite das Crianças e Família 
Paranaense. 

Os fatores mencionados como motivadores da violência foram: desigualdade social, álcool, 
drogas e desemprego. A Secretaria relatou uma média de 6 à 7 casos de violência doméstica 
por mês, com casos de homicídios. De acordo com a Secretaria, a violência tem aumentado 
nos últimos anos, entre adolescentes e jovens, com ocorrências de roubos e envolvimento 
com o tráfico. Como consequência do desemprego e baixa escolaridade, ocorre o 
envolvimento com o tráfico.  

As principais instituições que acompanham os dependentes químicos são o CREAS, 
Unidades de Saúde e CAPS. Não há programas específicos, instituições públicas 
desenvolvem as ações.  No município, segundo a Secretaria, não há CREAS POP para 
moradores de rua. Há incidência de abandono/maus tratos ao idoso, há casos de negligência 
e mau uso da aposentadoria.   

A Comunidade Terapêutica Igreja Presbiteriana desenvolve ações e é apoiada 
financeiramente pela Secretaria de Família e Desenvolvimento Social nos casos de alcoolismo 

Em 2014, houve 08 casos de gravidez de adolescentes entre 13 e 14 anos discutidos no 
Conselho Tutelar. Outro aspecto relatado foi a existência de diversos casos de sífilis 
congênita.   

6.3.2.3 – Infraestrutura Domiciliar e Municipal 

Na infraestrutura dos domicílios em Castro serão avaliados o acesso aos serviços de 
saneamento básico e infraestrutura de comunicação. Com relação à infraestrutura municipal, 
a de transporte, malha viária, comunicação e segurança pública. 

 Saneamento Básico 

A Figura 6.96 exibe a infraestrutura de saneamento básico, considerada adequada, nos 
domicílios de Castro. O gráfico exibe também uma comparação entre os anos 2000 e 2010. 

Em Castro, no ano 2000 havia 67,95% dos domicílios com acesso à água oriunda da rede 
geral, já em 2010 o atendimento do serviço elevou-se para 73,92. Entretanto, em 2010, em 
cerca de 25% de domicílios o acesso a água era poços e nascentes e 2% por outros meios. 
Segundo a Prefeitura de Castro, o Plano de Saneamento Rural implanta rede de água tratada 
para as comunidades rurais com recursos federais da FUNASA e parceria com a Companhia 
de Saneamento do Paraná (Sanepar). A iniciativa utiliza poços artesianos para o 
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abastecimento de água, tratada na própria comunidade com a supervisão municipal e da 
Sanepar.  

Em Castro, 2000, havia 39,09% de domicílios com esgotamento sanitário por meio da rede 
geral. Em 2010 houve elevação para 57,87%. Há 30,29% de domicílios que destinam os 
dejetos para fossas rudimentares. A maior deficiência do munícipio, segundo o último censo, é 
o esgotamento sanitário. Houve redução do uso de fossas sépticas de 12,06% para 6,23%, no 
período.  

No município o Programa Municipal de Coleta Seletiva e Reciclagem do Lixo Castro Limpa 
envolve do Conselho Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Diretoria de Meio 
Ambiente. O programa promove locais para e destinação de lixos eletrônicos, cartuchos, e 
lixos recicláveis e direcionamento para a Associação de Catadores de Castro (ACC). Os 
resíduos da construção civil são coletados pela empresa INOVA ou a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. O programa também busca promover uma reeducação ambiental. 

A ACC, criada em 2006, é uma associação independente, que conta com o apoio da 
Prefeitura e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Seus associados têm como principal 
fonte de renda os materiais recicláveis que são separados e prensados para a 
comercialização.   

Houve elevação no período analisado na coleta de resíduos sólidos. Entretanto ainda no 
último censo 16% dos domicílios ainda possuíam a prática de queima dos resíduos, 2% 
afirmaram enterrá-los e 3% destinavam para outros lugares. 

O Aterro Sanitário Municipal em Castro, licenciado e que funciona sob regime de consórcio 
com Piraí do Sul recebe apenas resíduos domésticos, demais resíduos como galhos e 
entulhos são recolhidos separadamente pela prefeitura em locais específicos chamados 
Ecopontos, os residentes voluntariamente levam esses resíduos até o local. 

Figura 6.96 – Infraestrutura de Saneamento Básico dos Domicílios de Castro, 2000 e 
2010 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 e 2010. 

Os setores que mais demandam energia elétrica e consumo de água, segundo a Figura 6.97, 
evidenciam que o meio rural é o maior demandante do serviço de energia elétrica, desde 
2004, pelo maquinário utilizado. Em 2014, a indústria apresentou aumento superior a 200%.  

O consumo de água também apresentou aumento da demanda, especialmente pela irrigação, 
assim o consumo de água pela atividade primária merece atenção. Nos estabelecimentos 
agrícolas de Castrolanda, a irrigação é utilizada somente na cultura de batata. A presença de 
indústria pode ser demandante do recurso, que provocou o aumento ao longo dos anos 
observados, além da construção de novas moradias e crescimento da cidade. Mas de acordo 
com moradores do município e órgãos público, a quantidade e qualidade de água disponível 
em Castro são suficientes para as necessidades do município. 
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Figura 6.97 – Consumo de Energia e Água do Município, 2004 e 2014 

  

Fonte: IPARDES - Base de Dados do Estado, 2014. 

 Comunicação 

Em Castro estão presentes os serviços de telefonia fixa, pelas operadoras Tim e Embratel, e 
da telefonia móvel, pela TIM, OI, Claro e VIVO.  Os serviços de correio são de 
responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), o município possui 4 
agências, 1 do ECT, 2 comunitárias, 1 franqueada. Há seis agências bancárias, uma do 
Banco do Brasil e uma da Caixa Econômica Federal, e uma estação repetidora de televisão.  

O município conta com os serviços de 2 estações de rádio, que são a Rádio Antena Sul e 
Rádio Castro. Uma estação retransmissora capta os sinais de 6 emissoras, a saber: Rede 
Globo, SBT, Bandeirantes, Rede Vida, Record e Cultura. Possui dois jornais que circulam na 
região, que são o Jornal Página Um e Jornal de Castro. 

A Figura 6.98 exibe a infraestrutura de comunicação domiciliar, segundo censo 2010. A 
população tem acesso facilitado a rádio, aparelho de televisão e telefonia móvel. A posse de 
microcomputador está em 30,41% dos domicílios, dos quais 19,67% com acesso à internet. 

Figura 6.98 – Infraestrutura de Comunicação nos Domicílios de Castro, 2010 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 

 Transporte e Malha Viária 

O acesso terrestre ao município de Castro, a partir de Curitiba é pela Rodovia do Café 
Governador Ney Braga (BR-376), perfazendo 157 km, a rodovia federal também cruza com a 
BR 277 que leva ao litoral e ao porto de Paranaguá. A partir de Castro a 376 pode ser 
acessada por meio da rodovia estadual PR 151. A rodovia estadual PR - 340 atravessa o 
município de Castro horizontalmente e liga a sede municipal com a Colônia Castrolanda e à 
rodovia PR – 090. 

Castro possui a empresa Viação Cidade de Castro, transporte interurbano e interestadual. A  
América Latina Logística Brasil (ALL) faz o uso da malha ferroviária da Estrada de Ferro 
Central do Paraná (Ponta Grossa – Apucarana), cujo traçado passa dentro do município de 
Castro.  
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O município possui o aeroporto municipal, sem voos comerciais e não há transporte 
hidroviário.  

A Tabela 6.52 exibe a situação das rodovias estaduais e federais já apresentadas, no ano de 
2005 e 2014. A PR – 90 apresenta o estado mais precário desde 2005. 

Tabela 6.52 – Rodovias Estaduais e Federais de Acesso ao Município, 2005 e 2014 

RODOVIAS 
EXTEN. 
TOTAL 
(KM) 

ESTADO 
GERAL 

PAVIMENTO SINALIZ. 
ESTADO 
GERAL 

PAVIMENTO SINALIZ. 

2005 2014 

PR - 090 95 Ruim Ruim Deficiente Regular Regular Bom 

PR - 151 151 Bom Ótimo Ótimo Bom Ótimo Regular 

PR - 340 630 - - - Bom Bom Bom 

BR - 376 701 Bom Bom Ótimo Bom Bom Bom 

BR - 277 779 Bom Ótimo Ótimo Bom Bom Bom 

BR - 116 236 Bom Ótimo Bom Ótimo Ótimo Ótimo 

Fonte: CNT - Pesquisa de Rodovias, 2005 e 2014 

A Tabela 6.53 exibe a situação das rodovias municipais e evidencia que a qualidade das 
estradas do município é precária, quase a totalidade não é pavimentada. 

Tabela 6.53 – Situação das Rodovias Municipais de Castro, 2014 

RODODOVIA MUNICIPAL 
CASTRO (KM) 

Abs. (%) 

Não Pavimentada 1052,79 98,46% 

Pavimentada 2,31 0,22% 

Em Obras 14,2 1,33% 

Fonte: DER – Paraná, 2014. 

Castro conta com a oferta de transporte coletivo intra e intermunicipal, como transporte 
alternativo há a oferta de táxis, sendo o carro é a principal forma de deslocamento. De acordo 
com a Secretaria de Infraestrutura há em torno de 28 mil automóveis no município. O 
transporte escolar é relevante, percorrendo aproximadamente 6.000 km por dia através de 
vans ou ônibus.  

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura o município possui cerca de 3000 km de 
estradas rurais. Os locais mais periféricos, com acessibilidade mais precária, são: Vila 
Operária, São Francisco, Vila Jeová, parte da Vila do Rosário e Arapongas.  

Um dos pontos com aumento considerável do número de caminhões é a Av. Prefeito Dr. Roni 
Cardoso, outros locais com transito intenso é a Rua Major Otávio e rua Dr. Jorge.  

 Segurança Pública 

O município conta com os serviços de segurança da 4ª Companhia da Policia Militar, 
Delegacia de Polícia Civil e Corpo de Bombeiros na Vila Rio Branco. A atuação da segurança 
está vinculada a patrulhamento, realização de palestra nas escolas, operações nas áreas 
urbanas e rurais. 
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Estão vinculados à Secretaria Municipal da Segurança Pública: a Guarda Municipal e a 
COMUTRAN – Coordenadoria Municipal do Trânsito – Zona Verde. De acordo com a 
Secretaria, o Conselho Municipal de Segurança e o de Trânsito ainda estão em processo de 
formação, bem como também a elaboração de um Plano Municipal de Segurança. 

6.3.2.4 – Atividades Econômicas 

A Figura 6.99 exibe a evolução do PIB a preços correntes entre os anos 2000 e 2012 do 
município de Castro. Por serem correntes os valores são nominais, ou seja, carregam o efeito 
da inflação, em um estudo aprofundado, recomenda-se deflacionar os valores. O PIB de 
Castro durante o período apresenta crescimento. Entre 2000 e 2012 a variação acumulada foi 
de 325,47% de crescimento. Já a média de aumento do PIB durante o período foi de 23,93%. 
O ano com maior crescimento econômico foi 2008, pois cresceu 46,87%, em relação ao PIB 
de 2006. Assim conclui-se que o a renda do município elevou-se durante os doze anos 
analisados. 

Figura 6.99 – Evolução do Produto Interno Bruto Municipal (em mil R$), 2002 a 2012 

 

Fonte: Produto Interno Bruto Municipal – IBGE, 2012. 

A participação percentual de cada setor econômico será avaliada separadamente, e considera 
os anos 2000 e 2012. Também é mostrada a composição do PIB Estadual e da capital afim de 
comparação. 

Tanto no estado quanto nos municípios (Figura 6.100) o setor econômico com capacidade de 
gerar maior riqueza é o de serviços. Já a indústria apresenta segunda maior importância no 
estado e na capital. Em Castro, em 2012, o setor primário era o segundo em importância 
econômica para geração de riqueza. A estrutura de mercado determina a contribuição dos 
mesmos no PIB. As atividades econômicas, secundária e terciária contribuem de forma mais 
expressiva por participarem de mercados mais lucrativos. O setor primário está inserido em 
um mercado competitivo no qual oferta produtos semelhantes, e aufere lucros menores. 

A alteração da participação dos setores, entre os anos observados, no estado é percebida na 
redução de 5% do peso econômico da indústria. Redução de participação oriunda de maior 
crescimento produtivo relativo no terceiro setor. O setor primário no estado também obteve 
redução participativa pela mesma razão. Já na capital a alteração observada se deu pela 
redução relativa da participação da indústria, oriunda também do maior aumento da 
participação relativa dos serviços. Finalmente, em Castro a alteração se deu por um 
incremento na participação relativa da indústria resultando, em contra partida, em uma 
redução da participação relativa da agropecuária.  
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Figura 6.100 – Composição Setorial do Produto Interno Bruto Municipal, em Valor 
Adicionado Bruto a Preços Correntes, 2002 e 2012 

 
Fonte: Produto Interno Bruto Municipal – IBGE, 2012. 

 Setor Primário 

O setor primário da economia é composto pelas atividades agrícolas, silviculturas, pecuárias e 
extrativistas e se caracterizam por alterarem pouco ou nada o insumo inicial. Segundo a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente os produtores rurais de Castro possuem facilidade 
no acesso a novas tecnologias, além de contarem com instituições de pesquisa e assistência 
técnica como Fundação ABC, EMATER, UNICASTRO, Cooperativa Castrolanda e ações de 
capacitação por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Centro de 
Treinamento para Pecuarista (CTP).  

A agricultura local conta com boa disponibilidade e qualidade de água. A Bacia do Tibagi é a 
maior do Rio Iapó, Castro utiliza mais de 70% da disponibilidade hídrica do rio, os demais 30% 
são retirados da Bacia do Ribeira. Ocorrem períodos de seca, o que faz com que alguns 
produtores tenham que ter poços artesianos. 

Castro atingiu a marca de R$ 422,7 milhões no ano de 2015 em termos de PIB agropecuário, 
e ocupou a 25ª colocação entre os 100 maiores PIB agropecuários do Brasil e o primeiro da 
região sul. Além da soja, milho e trigo a bacia leiteira é relevante. 

Os programas públicos federais vigentes para o setor são: Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Já os estaduais são: Programa de 
Gestão de Solo e Água em Microbacia e Projeto de Bovinocultura de Leite e Programa de 
Correção de Solo. 

Em Castro o valor nominal da produção total da lavoura temporária e permanente, dos 
produtos de origem animal, da silvicultura e do extrativismo vegetal, tem-se em 2012 um valor 
produzido no setor de R$ 870.892,00 (em mil reais). A análise da participação de cada 
componente adicionado ao somatório indica que a lavoura temporária apresenta maior 
participação, pois neste mesmo ano o valor nominal absoluto foi de R$ 598.939 (em mil reais).  

A Figura 6.101 exibe a evolução da produção e dos cultivos da lavoura temporária mais 
expressivos em Castro desde o ano 2000 até 2012. O milho e a soja apresentam participação 
expressiva na quantidade produzida. 
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Figura 6.101 – Evolução da Participação da Produção na Produção da Lavoura 
Temporária de Castro, 2000 – 2012 

 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2012. 

A Figura 6.102 exibe a produtividade tonelada por hectare da cultura do milho, da soja e do 
trigo, entre os anos 2000 e 2012. Castro apresenta produtividade elevada na produção de 
milho por hectare, significativamente maior que a do estado do Paraná, diferença esta que se 
mantém ao longo dos anos observados. Além do cultivo do milho, o município também 
apresenta níveis de produtividades mais elevados para os cultivos da soja e do trigo. A 
vantagem produtiva que Castro apresenta para o cultivo do milho em relação ao estado 
reforça a presença do empreendimento da Cargill Agrícola no município. 

A Fundação ABC contribui para o aumento da produtividade no município. A instituição é 
mantida pelas Cooperativas Capal, Frísia e Castrolanda, e realiza pesquisa e 
desenvolvimento agropecuário relacionada a Agricultura de Precisão / Mecanização, 
Agrometeorologia, Fitotecnia, Forragicultura, Herbologia, Entomologia, Fitopatologia, Solos e 
Nutrição de Plantas, Sistema de Informações de Doenças e Pragas – SID.  

Segundo a Secretaria de Agricultura, o trigo traz pouco retorno financeiro na região e é 
considerada uma cultura de risco. Nesse sentido, os principais produtos são a soja (60%), o 
milho (30%) e o feijão (10%). 

O Sindicato Rural de Castro aponta a desigualdade no setor agrícola do município, pois há as 
agroindústrias e os produtores, como nos distritos de Socavão e Abapan. Há tentativas de 
integrar esses agricultores ao setor agroindustrial, os responsáveis por esta iniciativa são 
EMATER, Cooperativa Castrolanda e Prefeitura, o Sindicato atua como apoio ao processo. 
Entretanto os resultados obtidos são pouco expressivos, o agricultor é dependente de 
benefícios, crédito e investimento em infraestrutura por parte do município. 

A presença do empreendimento na região será para o setor primário, principalmente para o 
mercado do milho, mais um demandante da matéria prima, mas apenas para a agroindústria. 
Para os agricultores menos capitalizados não haverá o mesmo impacto, pois a escala de 
produção é pequena, conforme os fatores já apontados pelo Sindicato.  
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Figura 6.102 – Evolução da Produtividade dos Principais Cultivos da Lavoura 
Temporária Castro, Curitiba e Paraná, 2006 

  

 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2012. 

Os demais setores da agropecuária apresentam menor importância econômica. A lavoura 
permanente contribuiu, em 2012, com apenas com 0,15% da formação do valor, já a 
silvicultura contribuiu com 4,38%, o extrativismo vegetal com 0,17%. Por fim a pecuária, em 
termos de valor da produção animal contribuiu 26,53% configurando-se como o segundo 
maior em importância econômico. Pela importância observada a pecuária será apresentada 
de forma detalhada.  

Em Castro a agricultura familiar é significativa. O sindicato rural atende os agricultores até 4 
módulos para realização do CAR de forma gratuita. Mais de 200 agricultores, de acordo com o 
Sindicato, já foram apoiados para realização do CAR. 

A Figura 6.103 exibe que tanto no Paraná quanto em Castro os estabelecimentos agrícolas 
familiares são expressivos em termos quantitativos. De acordo com a Emater local, em torno 
de 1.220 agricultores recebem Pronaf D em Castro. O Pronaf D é um crédito para agricultores 
familiares com renda bruta anual acima de R$ 16 mil e até R$ 45 mil.  

A ocupação de terras indica a concentração, tanto no estado quanto no município. Os 81,61% 
dos estabelecimentos familiares do Paraná ocupam 27,36% das terras agricultáveis. Já em 
Castro 75,89% dos estabelecimentos ocupam 17,18% das terras.  

Figura 6.103 – Participação da Agricultura Familiar Castro, Curitiba e Paraná, 2006 

 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 
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Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) no ano de 
2008 o Brasil é o segundo maior mundial de carne bovina, o terceiro produtor de carne de 
frango, quinto produtor de carne de porco e o sexto em produção de leite de vaca. O 
segmento de aves também se destaca pelo elevado crescimento de criações. Em 2010 o 
maior efetivo de aves encontrava-se nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina com 
23,5%, 17,3% e 15,3% de representatividade respectivamente (IPARDES, 2013). 

Em Castro o efetivo da criação de aves está em ascensão desde 2008, o que sugere que o 
município tem seguido a tendência econômica estadual. Após a importância das aves, 
observa-se um elevado número de criação de suínos que também apresentou aumento 
significativo após 2008, em seguida observa-se a representatividade do gado bovino que se 
manteve relativamente estável após 2004. 

Figura 6.104 – Evolução do Efetivo dos Rebanhos no Município, 2000 - 2012 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal, 2012. 

No estado cerca de 70% do gado é de corte e 20% é leite. Em Castrolanda a realidade é 
diferenciada, a produção de leite é dominante. A avicultura de corte é dominante, pois a 
produção de ovos é a quarta mais representativa em termos de quantidades, entretanto é a 
segunda mais representativa em termos de valor.  

Figura 6.105 – Evolução da Produção de Produtos de Origem Animal em Castro, 2000 
- 2012 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal, 2012. 

 Setor Secundário 

O setor secundário compreende as indústrias extrativas minerais, construção civil, utilidade 
pública e a indústria de transformação. Conforme já mencionado, nas últimas 3 décadas o 
Estado do Paraná apresentou crescimento da sua base agroindustrial, por conta do intenso 
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crescimento agrícola, e pela implantação de ramos modernos, produtores de bens de capital e 
insumos intermediários.  

A Figura 6.106 exibe a participação dos estabelecimentos industriais segundo os subsetores 
de Castro e da capital no ano de 2013. A indústria de transformação é que apresenta maior 
participação tanto na capital quanto no município, seguido da forte presença da construção 
civil. Em Castro a indústria extrativa mineral apresenta maior percentual do que na capital. 

A Secretaria da Indústria indicou o setor agroindustrial como o mais relevante no município, 
seguida pela indústria alimentícia, indústria de móveis e pinceis. Como principais indústrias 
foram mencionadas: Frigorífico de Suínos, Complexo Castrolanda, Cargill, Vapza Alimentos, 
Tigre e Indústria de Implementos Agrícolas. Sobressai-se também o APL Mineral que explora 
o calcário da região. 

Figura 6.106 – Participação Estabelecimentos do Setor Secundário Castro, Curitiba e 
Paraná, 2013 

 
Fonte: MTE/RAIS, 2013. 

A Figura 6.107 mostra os subsetores da indústria de transformação do município de Castro e 
da capital. Na capital o perfil de representatividade da indústria de transformação é diferente 
em comparação com a do município. O subsetor com maior representatividade é o de papel e 
gráfica com 17,59% de participação, seguido da indústria têxtil (12,45%) e alimentos e bebidas 
(12,42%). Em Castro os quatro subsetores mais representativos são mecânica (19,22%), 
madeira e mobiliário (18,04%), alimentos e bebidas (16,47%), e por fim produtos minerais não 
metálicos (12,55%).  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) elaborou uma 
classificação internacional para o nível de intensidade tecnológica das indústrias. Assim pode-
se concluir que o setor secundário de Castro apresenta majoritariamente indústrias com baixa 
intensidade tecnológica, seguida das indústrias com média-baixa tecnologia, não há no 
município indústrias classificadas com alta intensidade tecnológica. Na capital o perfil é 
semelhante, entretanto, há um percentual, embora baixo, maior de indústrias com média-baixa 
intensidade tecnológica e há a presença de indústrias com uso de alta tecnologia (IPARDES, 
2007). 

A intensidade tecnológica no processo de produção tem uma influência econômica no que 
tange a diferenciação de produto, maior poder de mercado, redução de custos e elevado valor 
agregado, que gera maiores rendimentos para a empresa, maiores salários e mais renda para 
o município e o estado.  

As principais atividades de desenvolvimento tecnológico, de acordo com a Secretaria de 
Indústria e Comércio, são desenvolvidas pelo SENAI. Há também no município programas 
voltados ao fomento da indústria como Linhas de Crédito para o pequeno empresário 
oferecido pela Agência de Fomento do Paraná. Há também a presença do SEBRAE, SENAT 
e SENAC. 
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Figura 6.107 – Participação dos Estabelecimentos por Subsetor e Intensidade 
Tecnológica da Indústria de Transformação Castro, Curitiba e Paraná, 
2013 

  
Fonte: MTE/RAIS, 2013. 

 Setor Terciário 

O setor terciário envolve a atividade econômica comercial e de prestações de serviços. 
Também ocorre transformação no processo da prestação de serviços, a diferença reside na 
interação entre o prestador e o cliente, que vai além do produto em si. O comércio possui duas 
modalidades, atacado e varejo.  

O perfil do comércio e dos serviços em Castro está exposto na Figura 6.108, com a 
quantidade de estabelecimentos os subsetores mais representativos, faz-se também uma 
comparação com a capital.  

Em Curitiba, o perfil do comércio é composto pelo setor varejista, realidade esperada já que 
este atende o consumidor final. Já o setor de serviços é composto majoritariamente por 
estabelecimentos na área de administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos 
e auxiliares com 47,31% de representatividade. Em segundo lugar está o setor de alojamento, 
alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão com 35,53%. 

Em Castro o perfil do comércio é semelhante ao identificado na capital, com participação 
quase que total do comércio varejista. No setor de serviços o perfil já se altera, com maior 
representação dos estabelecimentos de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, 
radiodifusão e televisão com 45,21%, seguido do ramo de transporte e comunicação com 
21,76% e em terceiro vem os estabelecimentos de administração de imóveis, valores 
mobiliários, serviços técnicos e auxiliares com 21,85%. Os demais setores tem percentual de 
participação semelhante. 

Figura 6.108 – Perfil do Setor Terciário Castro, Curitiba e Paraná, 2013 

  
Fonte: MTE/RAIS, 2013. 
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Inserido no setor de serviços está o turismo. Em Castro o setor é responsável por 11% da 
ocupação de mão de obra total nos serviços, explicado pelos pontos turísticos como o Parque 
Lacustre, o monumento aos tropeiros, Bento Mossurunga, Casa da Sinhara, Morro do Cristo, 
Parque Municipal Dr. Libâneo Estanislau Cardoso, conhecido como prainha, entre outros. Há 
também o Memorial da Imigração Holandesa e a fazenda Capão Alto, localizados em 
Castrolanda. 

O perfil do setor de turismo em Castro (Figura 6.109) indica a presença de agências de 
turismo, guias, hotéis cadastrados e transportadoras turísticas. A remuneração média da 
população ocupada no setor de turismo é baixa, apesar disso houve aumento na geração de 
renda no setor. 

As atividades do setor que absorvem mão de obra são os restaurantes e estabelecimentos 
que oferecem comida e bebida, seguida dos serviços de hotelaria. A evolução desta variável 
os anos 2006 e 2013. Percebe-se um incremento no setor de restaurantes, agências de 
viagens e operadores turísticos, já na hotelaria houve redução na participação de absorção da 
mão de obra, já nos transportes rodoviários houve redução (Figura 6.109). 

Segundo a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, o perfil do turismo em Castro é o 
turismo de negócios, com altas taxas de ocupação durante a semana e diversidade de 
restaurantes. A Feira Agroleite foi mencionada como uma das mais importantes atrações da 
cidade.  

As principais potencialidades relacionadas pela Secretaria de Turismo foram o ecoturismo, 
tendo o Cânion Guartelá, rafting no rio Iapó e atividades de pesca, turismo histórico com 
visitas ao moinho, Fazenda Capão Alto, casas históricas, museus, casa da memória e 
revitalização da antiga ferroviária, bem como outros locais e atividades de lazer do município 
como Parque Lacustre, Prainha, Moro do Cristo, cavalgadas e torneios de futsal no Caramuru. 

Figura 6.109 – Perfil do Setor de Turismo de Castro, 2006, 2007 e 2013 

  

 
Fonte: IPARDES, 2013. 

 Mercado de Trabalho 

A Figura 6.110 reforça que no geral, o percentual da PEA é maior que o da PNEA, entretanto 
o percentual da PNEA é significativo. Segundo Censo 2010, no Brasil apenas 58% da 
população é economicamente ativa, contra 42% que não é. A PEA é a responsável pela 
manutenção da PNEA dessa forma quanto maior a primeira em relação a segundo, menos 
oneroso é a parcela produtiva a manutenção da parcela improdutiva. No Paraná entre a 
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década de 2000 e 2010 o aumento foi pequeno. A maior variação está na área rural, que no 
último ano se equiparou com a área urbana.  

Em Castro houve estagnação da parcela produtiva entre 2000 e 2010, a PEA tanto urbana 
quanto rural apresentam percentual inferior em relação ao estado e a capital. Entre as zonas 
urbanas e rurais do município, a população urbana de Castro possui maior parcela produtiva 
do que a população no campo, pois apenas 49% da população rural compõe a PEA. 

Figura 6.110 – População Economicamente Ativa, Rural e Urbana Castro, Curitiba e 
Paraná, 2000 e 2010 

 
Fonte: IPARDES, 2010. 

O conceito da PEA por si só não mensura a mão de obra informal, pois considera toda e 
qualquer ocupação econômica. O grau de informalidade (Tabela 6.54) foi calculado com base 
na definição III do IPEADATA que classifica como trabalhador informal os indivíduos que 
trabalham sem carteira assinadas e os trabalhadores por conta própria. Divide-se este valor 
sobre a PEA total.  

Em 2010 a informalidade no Brasil era de aproximadamente 46%, acima do que o observado 
na capital e em Castro. Entretanto apesar de menor que o dado nacional, o percentual de 
informalidade em Curitiba e em Castro é significativo, principalmente neste último. Em torno 
de 40% da população castrense trabalha sem carteira assinada ou de forma autônoma.  

A presença da economia informal na região traz aspectos negativos como insegurança no 
mercado de trabalho, menor arrecadação de impostos e contribuições, menor conhecimento e 
acompanhamento do desenvolvimento dos setores nos quais a informalidade atua, salários 
menores, distorções no nível real de emprego e desemprego, entre outros. 

A Tabela 6.54 exibe a taxa de desemprego aberto, nas zonas rurais e urbanas. Taxa de 
desemprego aberto é a razão entre as pessoas desocupadas da PEA sobre a PEA total. No 
Brasil em 2010 a taxa de desemprego era de 7,6%. Na capital o desemprego está abaixo da 
realidade nacional. Já em Castro a diferença do desemprego entre as zona rural e urbana é 
significativa. No meio urbano o nível de desemprego é mais elevado e próximo da taxa 
nacional. As atividades econômicas da zona urbana exigem maior qualificação, desse modo o 
mercado de trabalho absorve menos mão de obra do que o campo. 

Tabela 6.54 – Grau de Informalidade e Taxa de Desemprego Aberto Castro, Curitiba e 
Paraná, 2010 

LOCAL 
GRAU DE 

INFORMALIDADE 

TAXA DE DESEMPREGO ABERTO 

RURAL URBANA 

Curitiba 31,81% 0,00% 4,86% 

Castro 40,50% 2,82% 6,13% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

A Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo afirma que há uma baixa qualificação no 
município que atinge diretamente a demanda por mão de obra do setor industrial e o setor de 
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turismo. No setor terciário a rotatividade e a baixa qualificação são as principais dificuldades 
de contratação de mão de obra. 

A contratação de menor aprendiz é regulamentada pela Lei da Aprendizagem, Lei 
n°10.097/2000 e estabelece condições especiais como limite de prazo de contrato estendido 
para somente até dois anos de duração. No Brasil, segundo último censo a taxa de trabalho 
infantil masculina era de 9,15% e a feminina de 6,22%. 

A população entre 10 a 15 na capital e em Castro (Figura 6.111) indica que os meninos são 
majoritários. Ao comparar com a realidade nacional, as taxas da capital estão abaixo do 
percentual nacional, com relação ao sexo masculino. Já em relação ao sexo feminino apesar 
de ser menor, a diferença não é significativa. Castro apresenta taxa de trabalho infantil 
masculina mais próxima da nacional e a realidade feminina é semelhante à da capital. No 
município o setor econômico com maior absorção de trabalho infantil é o setor primário com 
49,59% da mão de obra infantil total do município, seguido do setor terciário com 39,04%. 

Figura 6.111 – Taxa de Trabalho Infantil, por Gênero Castro, Curitiba e Paraná, 2010 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

A absorção de mão de obra por setor da economia (Figura 6.112) exibe a mão de obra 
ocupada em cada setor econômico e segue o padrão exibido na Figura 6.100, composição do 
PIB por setor. O setor terciário responsável por mais da metade da geração de riqueza da 
capital e do município e é o maior responsável pela absorção de mão de obra. O comércio e 
serviços respondem por 56% da mão de obra empregada. Os setores da indústria e da 
construção civil são relevantes, 25% em Castro e 17% na capital. O setor primário é relevante 
apenas em Castro (18%). 

Figura 6.112 – Ocupação por Setor Econômico Castro, Curitiba e Paraná, 2013 

 

Fonte: MTE/RAIS, 2015. 

A evolução dos empregos formais gerados em Castro nos últimos 6 anos, período que 
abrange a chegada do empreendimento na localidade, Figura 6.113, indica o saldo entre 
admissões e desligamentos dos empregos formais de 2010 a agosto de 20015. Os anos de 
2013 e 2014 se destacam em relação aos demais.  

A realidade reforça os impactos gerados pela instalação do empreendimento, que iniciou as 
obras em meados de julho de 2012. Conforme informações primárias adquiridas nas 
secretarias do município, a industrialização que Castro sofreu entre 2013 e 2014 com as 
instalações do Frigorífico de Suínos e da Cargill foram preponderantes para o aumento da 
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dinamicidade econômica de Castro, bem como da geração de empregos nos setores 
observados. 

Referente aos setores, a extração mineral foi a que realizou mais contratações em 2013, 
concomitante com o andamento das obras do empreendimento. Mesmo impacto se observou 
na construção civil que empregou 4 vezes em relação ao ano anterior.  

O setor terciário, serviços e comércio teve maior dinamização dos empregos como resposta 
indireta, efeito multiplicador, da presença do empreendimento na localidade. A chegada do 
Complexo Industrial da Cargill trouxe também franquias de relevância nacional como Subway, 
Americanas e 10 Pastéis. 

A indústria de transformação teve o maior impacto na geração de empregos, até o ano de 
2015, mesmo em meio à crise econômica. Dado que o empreendimento por ser uma 
agroindústria é classificado como indústria de transformação verifica-se que o aumento 
observado provém, grande parte, da presença do mesmo. 

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Castro acredita ser uma necessidade estratégica o 
município em parceira com indústrias e empresas, promover investimentos na qualificação da 
mão de obra para atuar no setor secundário. 

Figura 6.113 – Saldo de Empregos Formais Total e Por Setor Econômico, de Castro, 
2010 –2015 

 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2015. 

6.3.2.5 – Uso do Solo 

Na Figura 6.114 está exposto o uso do solo por área em hectare das propriedades rurais de 
Castro e do estado, divididos em estabelecimentos familiares e não familiares.  

Nos estabelecimentos agrícolas familiares do estado, a área destinada à lavoura temporária é 
a que apresenta maior percentual, seguida de todos os tipos de pastagens apresentadas 
(31,33%). Áreas de matas e florestas, de preservação permanente e reserva legal, somam 
juntas no Paraná 15% de área de ocupação. O uso de sistemas agroflorestais, que relaciona 
em um mesmo terreno o cultivo e a silvicultura representam 1,34%. A área destinada à 
pastagem é maior do que o destinado para lavoura temporária, 32% pasto contra 27% 
lavoura. As áreas destinadas à reserva legal, matas e flores e áreas de preservação 
representam 23%. 
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A lavoura temporária da agricultura não familiar no estado ocupa a maior área, seguido das 
pastagens (30,53%). Áreas de matas, preservação e reserva legal, apresentam percentual 
maior do que o observado na agricultura familiar, 23%. Sistemas agroflorestais são 0,97% 
apenas. O  percentual de área destinada às pastagem representam 18%. Áreas de 
preservação, reserva legal, matas e florestas representam 26%. 

De maneira geral, em Castro, o uso do solo se concentra na lavoura temporária seguido das 
áreas destinadas a reserva, preservação e matas (26%), pastagem representam 20%. 

Figura 6.114 – Destinação do Uso do Solo Agrícola por Área em Hectare, Agricultura 
Familiar e Não Familiar Castro, Curitiba e Paraná, 2006 

  

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 

A Figura 6.115 exibe o percentual de estabelecimentos por grupos de área, bem como a área 
ocupada pelos estabelecimentos por grupo de área, do estado e do município segundo censo 
agropecuário de 2006. No estado do Paraná o módulo fiscal médio é de 18,6 hectares. 
Sobressaem os minifúndios e as pequenas propriedades. A concentração de terra indica que  
45% das propriedades ocupam 5% da área agrícola e 1% de propriedades ocupam 31% do 
território rural. A participação da agricultura familiar no estado e no município, a presença de 
minifúndios e pequenas propriedades são frequentes.  

Figura 6.115 – Estrutura Fundiária dos Estabelecimentos Rurais de Castro, 2006 

  

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 
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6.3.2.6 – Finanças Públicas Municipais 

As finanças públicas municipais correspondem ao orçamento das prefeituras para a gestão 
municipal. As principais fontes de arrecadação são as taxas, impostos, serviços e empresas 
públicas ou de parceria público-privada. Outra fonte de receita são as transferências 
intergovermentais, recursos repassados às prefeituras oriundos de outras esferas 
governamentais, união e estados.  

A Lei nº 1586/2007 estabelece diversos incentivos tributários municipais para a 
industrialização e implantação de empresas em Castro. Nesse sentido, de acordo com a 
Prefeitura, há expectativa de aumento da arrecadação por volta de dois anos após a 
implantação das indústrias.   

A Tabela 6.55 exibe a composição das receitas obtidas pela prefeitura de Castro no ano de 
2013. A receita total é composta pelas receitas correntes de capital, corrente intra-
orçamentaria e de capital intra-orçamentaria menos as deduções. Entre estas receitas que 
compõem a receita total, a que apresenta maior participação é a receita corrente com 97,56%, 
seguida da receita de capital 2,44%, demais receitais não contribuem para a formação do total 
obtido. 

As receitas correntes são compostas pelas receitas tributárias, transferências 
intergovernamentais, outras transferências e outras receitas correntes. O que mais contribui 
para a receita corrente são as transferências de outras esferas governamentais (83,20%), 
seguida dos valores arrecadados em impostos, taxas e contribuições (10,21%). 

Tabela 6.55 – Finanças Públicas, Receita Total, Corrente e Capital, Castro 2013 

CÓDIGO RECEITA ABS (%) 

1 Receita Total R$ 138.304.143,12 100,00% 

1.1 Receita Corrente R$ 138.304.143,12 97,56% 

1.2 Receita de Capital R$ 3.456.008,61 2,44% 

Fonte: Tesouro Nacional, SINCONFI, 2013. 

As despesas do município (Tabela 6.56) mostram os gastos mais significativos da prefeitura. 
As despesas orçamentárias também são compostas por despesas correntes, de capital, e 
reserva de regime próprio de previdência social e de contingência. Da mesma forma como 
observado nas receitas, as principais despesas são as despesas correntes (89,77%), seguida 
das despesas de capital (10,23%). Dentro das despesas correntes, os gastos com encargos 
sociais e colaborados são os mais expressivos (65,48). Com relação às despesas de capital, 
os investimentos são os mais expressivos (75,05%), seguida das despesas com amortização 
de dívidas (24,95%). 

Tabela 6.56 – Finanças Públicas, Despesa Total, Corrente e Capital, Castro 2013 

CÓDIGO DESPESA ABS (%) 

1 Despesas Orçamentárias R$ 112.317.856,00 100% 

1.1 Despesas Correntes R$ 100.828.680,00 89,77% 

1.2 Despesas de Capital R$ 11.489.174,00 10,23% 

Fonte: Tesouro Nacional, SINCONFI, 2013. 

Os indicadores gerenciais permitem a compreensão da gestão dos recursos públicos no 
município. Na Tabela 6.57 os indicadores mostram o nível de endividamento, investimento, 
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gastos com a população, entre outros. A capacidade de geração de receita própria mostra os 
recursos financeiros arrecadados pelo município em relação a cada R$ 1,00 transferido por 
outras esferas governamentais, quanto maior esse indicador mais independente o município é 
de recursos financeiros oriundos do estado e da união. Em Castro para cada R$ 1,00 recebido 
nas transferências, o município tem a capacidade de captar R$ 0,16, o que exibe a 
dependência dos recursos recebidos por transferências. 

Tabela 6.57 – Indicadores Gerenciais de Finanças Públicas, Castro 2013 

INDICADORES GERENCIAIS VALOR 

Geração de Receita própria R$ 0,16 

Receita Tributária per capita R$ 201,40 

Capacidade de Poupar 12,78% 

Resultado Fiscal 6,40% 

Despesa com Prest. de Serv. per capita R$ 1.484,07 

Investimento per Capita R$ 157,91 

Endividamento bruto 13,08% 

Fonte: Tesouro Nacional, SINCONFI, 2013. 

A receita tributária per capita mostra a média de tributos pagos por cidadão do município. Em 
Castro cada cidadão contribui em média com R$ 201,40. Em Curitiba este valor é de R$ 
1.001,88.  

A capacidade de poupar da prefeitura é medida por meio da parcela disponível da receita 
corrente após a cobertura das despesas de pessoal e custeio e da amortização e juros da 
dívida. Quanto maior o indicador, maior a capacidade de financiar investimentos. O indicador é 
de 12,78% em Curitiba o valor é de 4,22%.  

O resultado fiscal mede o percentual que a prefeitura conseguiu economizar ou que gastou a 
mais frente a receita total. Em Castro o percentual foi positivo, 6,40% em Curitiba no mesmo 
ano o valor foi de -0,75%. A  prefeitura de Castro consegue equilibrar os gastos e contas. 

As despesas com prestação de serviços per capita medem o gasto corrente por cidadão para 
a prestação de serviços públicos. Em Castro a prefeitura dispendeu em média R$ 1.484,07 
com cada cidadão, em Curitiba este valor foi de R$ 2.831,53. 

O investimento per capita mostra o investimento médio por cidadão no município, em Castro 
este valor foi de R$ 157,91, já na capital foi de R$ 255,19. E por fim o endividamento bruto da 
prefeitura é medido através do percentual entre receita orçamentária e de operações de 
crédito, precatórias, obrigações a pagar em circulação, obrigações legais e tributárias. Em 
Castro o percentual foi de 13,08, já na capital o mesmo foi de 14,40%. 

De acordo com a Diretoria do Meio Ambiente, o município recebe ICMS ecológico. O ICMS 
Ecológico é um instrumento de política pública, criado pioneiramente no Paraná, que trata do 
repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam em seus territórios Unidades de 
Conservação ou áreas protegidas, ou ainda mananciais para abastecimento de municípios 
vizinhos. As principais áreas protegidas em Castro são: Parque Lacustre, Parque Municipal do 
Maracanã, Parque Estadual do Caxambu, APA Escarpa Devoniana, APA Municipal Manancial 
do Rio São Cristovão, 3 RPPN's, Prainha, PARNA dos Campos Gerais e Reserva Biológica da 
Biodiversidade COP9 MOP4. De acordo com a Diretoria, o valor recebido é destinado ao 
saneamento ambiental através dos setores afins. A Tabela 6.58 apresenta a comparação de 
valores recebidos por Castro e Curitiba nos anos de 2010 e 2013.   
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Tabela 6.58 – ICMS Ecológico, Castro e Curitiba 

LOCAL 2000 2013 

Curitiba R$ 686.341,83 R$ 2.679.124,38 

Castro R$ 1.151.328,68 R$ 4.913.676,70 

Fonte: IPARDES, 2013 

6.3.2.7 – Castrolanda 

No presente item são apresentados os resultados do diagnóstico socioeconômico da Colônia 
Castrolanda, núcleo populacional da Colônia e das propriedades localizadas no entorno do 
Complexo Industrial da Cargill. Conforme mencionado anteriormente, a AID inclui o município 
de Castro e a região próxima do Complexo Industrial (Figura 6.116). 

 Histórico de Ocupação Colônia Castrolanda6  

Os pioneiros da Colônia Castrolanda e região foram um grupo de agricultores holandeses 
vindos do nordeste da Holanda. Segundo Rickli (2004) o movimento de emigração foi 
promovido por entidades ligadas às igrejas reformadas, Associação Cristã de Granjeiros e 
Horticultores, inclusive a seleção dos imigrantes. O crescimento populacional, pouca área 
territorial e as consequências da Segunda Guerra Mundial foram as causas que os motivaram. 
Houve facilidades de imigração oferecidas pelo Brasil. A escolha por Castro foi decorrente da 
presença de holandeses em Carambeí. 

Os futuros proprietários de um lote das terras adquiridas junto ao governo brasileiro e 
financiadas à cooperativa passaram a ocupar uma área de 5.000 hectares. A necessidade de 
expansão significou a compra de 2.000 hectares das terras vizinhas, de sorte que passaram a 
possuir 7.000 hectares, logo após alguns anos de chegada. A chegada se deu em seis 
grupos, entre 1951 e 1954, em viagens organizadas pela Cooperativa. O grupo trouxe gado, 
máquinas e implementos agrícolas, móveis e artigos para casa.  

Os imigrantes construíram estradas, casas, instalações para animais e áreas coletivas. 
Enfrentaram adversidades, como doenças, falta de assistência e adaptação ao ambiente local. 
Tal situação fortaleceu os laços de reciprocidade. Segundo Rickli (2004)7, em outubro de 
1952, e antes da chegada de todos os imigrantes, foi organizada a Igreja Reformada.   
Praticamente todos os moradores estão vinculados à atividade agropecuária, seja como 
produtores e/ou pecuaristas, seja como funcionário das unidades produtoras. As atividades 
produtivas nas chácaras e fazendas são realizadas majoritariamente pelos homens, e a 
cooperativa é tida como um ambiente predominantemente masculino, embora muitas 
mulheres também trabalhem nas chácaras e ajudem na gerência dos negócios.  

A busca pela formação técnica e capacitação nas atividades agropecuárias sempre esteve 
presente na Colônia. A Escola Primária Cristã de Castrolanda foi fundada em  novembro de 
1952, com 12 alunos. Em  1954 o prédio já estava pronto. 

                                                

 

 
6
 As informações do item são provenientes dos relatos de moradores, a  saber: Roelof Kiers e  Christa Monika 

Groenwold Bouwman as referências: RICKLI, João Frederico. Religião e parentesco na colônia Castrolanda. 
Revista de Antropologia São Paulo: Antropol. [online]. 2004, vol.47, n.2, pp. 493-527, KIERS-POT, C. H. L., 
Castrolanda 50 anos: 1951-2001, Castro, [s.n.]. , MARRIGJE K. VERBURG 

7
 RICKLI, João Frederico. Religião e parentesco na colônia Castrolanda. Revista de Antropologia São Paulo: 

Antropol. [online]. 2004, vol.47, n.2, pp. 493-527. 
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Figura 6.116 – Área de Influencia Direta, Colônia Castrolanda, Município Castro, 2015 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2016. 

Da mesma forma, houve a consultoria de um engenheiro agrônomo nos primeiros 15 anos, 
com o apoio do governo holandês. O técnico dedicou-se à pesquisa agropecuária e 
desenvolvimento de alternativas para o grupo de emigrantes. Decorrente disto surgiu o 
Departamento de Assistência Técnica - DAT que posteriormente deu origem a Fundação 
ABC. Houve também um curso prático em agropecuária para os filhos dos emigrantes, 
denominado landbownschool, que deu origem ao Colégio Agrícola do Instituto Cristão e 
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constituiu o Centro de Treinamento para Pecuaristas - CTP. Tais estratégias refletem a busca 
pelo aprimoramento técnico que garantiram o desenvolvimento da região. 

A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., fundada em 1951, atua no ramo da 
agroindustrialização (Castrolanda 2015)8. Atualmente são 837 cooperados e mais de 2.000 
colaboradores nas unidades de Castro, Ponta Grossa, Piraí do Sul, Curiúva, Ventania e 
Itaberá (SP). A maioria dos moradores vincula-se à Castrolanda, como produtores 
cooperados, funcionários da cooperativa ou dos estabelecimentos rurais a ela associadas. 

A cultura é mantida por meio da escola  que ensina a língua para as pessoas interessadas, há 
grupo de teatro holandês, igreja com cultos em holandês, além de festas típicas. 

 Aspectos Demográficos População Residente em Castrolanda e Entorno9  

As informações foram obtidas nos levantamentos de campo, principalmente Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde e Associação dos Moradores da Colônia Castrolanda. 

A Colônia Castrolanda é subdividida em 5 bairros, são eles: Cruzo, Estrada da Ilha, Centro, 
Capão Alto e Maracanã. O bairro Centro é o núcleo central da Colônia onde estão as 
residências, principalmente os descendentes holandeses. No restante estão os 
estabelecimentos rurais, localizados no entorno e próximos a Cargill. Lá residem os 
proprietários das fazendas e os trabalhadores, com as famílias.  Os estabelecimentos rurais 
são as unidades produtivas, associados à Castrolanda e lá estão famílias e funcionários. 

Assim a população total da colônia é de cerca de 2.800 pessoas, aproximadamente 40% dos 
indivíduos são empregados e familiares dos estabelecimentos. O número médio de pessoas 
nas famílias dos trabalhadores das fazendas é de 4,03 pessoas por domicílio. Para 
Castrolanda não há disponibilidade de dados por domicílio.  

Nos últimos anos a população manteve-se estável na colônia e entorno, segundo relatos.  Foi 
mencionada a redução do número de filhos, em comparação à geração anterior. 

A análise da faixa etária da população está disponível apenas para os trabalhadores das 
fazendas, segundo informações do Agente Comunitário de Saúde. O percentual de crianças 
até 7 anos é de 7,57% e de 7 a 14 anos é de 15,92% (Figura 6.117). Juntos crianças e 
adolescentes são 23,49% do total, enquanto que em Castro, 2010, eram 30,10% do total. De 
forma geral, segundo ACS, a população adulta é jovem, com idade inferior a 50 anos.  

Já, os adultos em idade de compor a População Economicamente Ativa, sobre a qual recaem 
o sustento, os cuidados e a sobrevivência dos mais jovens; e a população de idosos acima de 
65 anos, representam juntos 76,51% (Figura 6.117). Em Castro representavam 69,9% em 
2010. Apesar dos dados não estarem disponíveis é provável que o percentual da população 
em idade ativa seja mais elevado na região do entorno da Castrolanda, pois as famílias estão 
na região pela  possibilidade de trabalho.  

As famílias na Colônia são compostas majoritariamente por famílias nucleares, com filhos em 
idade escolar. Os chefes de família usualmente são os netos ou filhos dos primeiros 
moradores que chegaram aqui ainda crianças ou nasceram no Brasil.  

                                                

 

 
8
 http://www.castrolanda.coop.br/principais-numeros 

9
 Não foram utilizadas as informações disponibilizadas pelo Censo Demográfico de 2010 (IBGE), pois 

os recortes dos distritos censitários não abrangem as áreas de estudo.  
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Figura 6.117 – Distribuição da População por Faixa Etária, 2015 

 
Fonte: Programa de Agente Comunitário de Saúde, 2015. 

A razão de sexos, conforme mencionado, sinaliza a proporção do número de homens para 
cada 100 mulheres. Nos valores acima de 100 predomina população masculina, conforme 
observado na região do entorno (Figura 6.118), valores superiores ao de Castro na zona rural.   

Figura 6.118 – Razão de Sexos no Entorno e Castro Rural, 2000 – 2010 

 

Fonte: Programa de Agente Comunitário de Saúde, 2015 e IBGE – Censo Demográfico, 
2010. 

 Atividades Econômicas  

A base da economia de Castrolanda e região é a atividade agropecuária. Na agricultura os 
principais produtos são: milho, soja, feijão, batata, trigo e aveia. Na pecuária de corte 
destacam-se a criação de gado, suínos e ovinos.  

Não há dados quantitativos sobre os rendimentos familiares para a região de estudo. Serão 
apresentados os dados disponibilizados pela Cooperativa Castrolanda, já que, conforme 
mencionado, todos da região estão vinculados à  cooperativa ou aos estabelecimentos.  

117,61 
108,63 

Razão de Sexo  

Entorno Castrolanda Castro Rural
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A Cooperativa Castrolanda tem 60 anos, em 2003 passou por profissionalização. Atualmente, 
segundo o coordenador de Gestão de Pessoas, a Cooperativa  contrata 2.200 funcionários, 
dos quais aproximadamente 500 trabalham na Colônia.  

No ano de 2014, segundo Castrolanda (2014)10, eram 837  associados e em maio (2015)  
alcançou 2016  colaboradores11. Além da Matriz em Castro/PR, está presente em quase 20 
cidades e a intercooperação é frequente. Trata-se de um modelo de negócios aplicado pelas 
cooperativas Castrolanda, Batavo e Capal que garante alianças estratégicas em investimentos 
e oferece ao cooperado uma alternativa rentável e estruturada no mercado.   

É reconhecida a elevada produtividade local. Reflete-se nos estabelecimentos rurais e nas 
condições econômicas tanto dos donos e moradores de Castrolanda como na condição que 
proporcionam aos trabalhadores. Os moradores que trabalham nas fazendas têm no trabalho 
agrícola a principal fonte de renda. A maioria é proveniente da própria região.  

A Cooperativa desenvolve diversas ações ambientais, entre as quais: Gestão de Recursos 
Hídricos, Coleta de Resíduos de Saúde Veterinária, Licenciamento de Cooperados, Fomento 
do Plantio de Eucalipto, Mapeamento de uso do solo, Cartilha Ambiental (1500  exemplares 
por número), Ações de Educação Ambiental – Teatro, redação, frases, Feira Agroleite – 
Coleta seletiva, resíduos de açude e veterinário, Membro do Comitê Bacia do Tibagi, Membro 
do conselho municipal de Meio Ambiente, Atuação nas Políticas Públicas Estaduais, Parceria 
com a EMATER – Projeto Recuperação de Nascentes (municipal), Programa de Coleta de 
Óleo de Cozinha, Reuso da Água – UBL Lavador de Batatas, Captação de Água da Chuva – 
Frigorífico VIC, Biodigestor: mecanismo de Desenvolvimento Limpo e Projeto Uso de Energias 
Renováveis (plantio de eucalipto, energia fotovoltaica)  

O movimento bruto da cooperativa em 2014 foi de R$ 1,95 bilhões, superior em 13,5% em 
relação ao ano anterior. Os maiores faturamentos por área foram dos lácteos (30,2%), 
seguido do soja (13,9%) e suínos (10,6%), sendo o restante das participações (45,3%) 
representadas por  outros produtos e insumos agropecuários, industrializados e serviços 
(Figura 6.119). A produção no ano de 2014 está apresentada na Figura 6.119, destaque para 
a produção de grãos e leite.  

                                                

 

 
10

 Castrolanda. Relatório Anual 2014 

11
 CASTROLANDA . Castrolanda Notícias  – Publicação Mensal da Cooperativa Castrolanda – ANO 11 – N° 108  

JUNHO 2015  



6 – Diagnóstico Socioambiental da Área de Influência 

2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 6.215 

Figura 6.119 – Indicadores Cooperativa Castrolanda, 2014 

  
Fonte: Castrolanda, 2014. 

A pecuária leiteira foi a atividade pioneira e mantém a relevância, com pecuaristas que 
chegam a produzir 30.000 litros/dia. Os índices obtidos na produção de leite pelos cooperados 
da Cooperativa Castrolanda justifica o título recebido por Castro como a capital do leite. A 
produção é relevante pelo plantel como produtividade obtida (Figura 6.120). 

Desde março de 2015 a Usina de Beneficiamento de Leite (UBL) de Castro está habilitada 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, para exportar os produtos 
lácteos UHT, parcialmente desidratados e os produtos crus - leite cru pré-beneficiado integral, 
semidesnatado e ou desnatado. Tal fato propicia o desenvolvimento de produtos que atendem 
a este fim e viabilizará a entrada dos novos clientes.  

Figura 6.120 – Indicadores Produção de Leite Castrolanda e Brasil, 2015 

  
Fonte: Castrolanda, 2015. 

Na agricultura os principais produtos são: milho, soja, feijão, batata, trigo e aveia. Na pecuária 
de corte destacam-se a criação de gado, suínos e ovinos.  

O grupo de cooperativas Castrolanda, Batavo e Capal, em um modelo de intercooperação, 
operam em parceria duas plantas de lácteos nas cidades de Castro (Castrolanda) e Ponta 
Grossa (Frísia) e na unidade industrial de carnes em Castro.  
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Tanto em Castrolanda como na região de entorno os setores de comércio e serviços não 
apresentam muita relevância. As mulheres que residem em Castrolanda possuem inserção na 
agropecuária, frequentemente relacionadas às atividades dos maridos. Há poucas que se 
deslocam, por exemplo, para Castro ou Ponta Grossa, para trabalhar. 

Não há dados quantitativos, mas foi mencionado por moradores e lideranças que a sucessão 
nas atividades agrícolas é um problema, os jovens optam por realizar atividades fora da 
agricultura. No entanto é ainda bastante frequente que os meninos, principalmente ao chegar 
ao ensino médio realizem o curso de técnico agrícola  no Colégio Instituto Cristão. 

A Cooperativa Castrolanda, conforme mencionado possui instituições que a apoiam nas 
atividades agropecuárias e explicam a situação privilegiada, a saber: 

 Centro de Treinamento para Pecuaristas12 – CTP:  Fundado em 1966 o CTP foi 
criado com a missão de qualificar a mão de obra existente na região. Até a atualidade 
tem o objetivo de profissionalizar o produtor rural através de cursos de capacitação 
específicos para o trabalho na produção leiteira. A primeira sede do CTP foi na Colônia 
Castrolanda. Posteriormente, transferiu-se para a Fazenda Capão do Cipó, antigo 
Posto de Fomento Agropecuário do Ministério da Agricultura, cedido em comodato, 
onde permanece até hoje. As atividades ocorrem em uma área de 190 hectares.  

 Fundação ABC13 – Fundada em 1984, tem como missão desenvolver soluções no 
segmento agropecuário para fornecer diferenciais competitivos aos associados das 
cooperativas Capal, Frísia e Castrolanda, sem fins lucrativos. Herdeira dos princípios e 
objetivos do Clube da Minhoca – uma associação informal de produtores que praticava 
o Plantio Direto, a Fundação consolidou o sistema de plantio e propôs e venceu 
desafios na área agrícola. Atua em diversas áreas: agricultura de precisão, 
mecanização agrícola, fitotecnia, defesa vegetal, fertilidade do solo, laboratório de 
solos e plantas, entre outros. Foi pioneira no o sistema de plantio direto no país.  A 
equipe é formada por 200 profissionais, divididos em 14 áreas, 7 são de pesquisa. 

 Instituto Cristão – O Colégio Instituto Cristão foi fundado em 1915 e é uma entidade 
educacional privada, de propriedade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi cedido por 
comodato por 50 anos para o Sínodo da Igreja Evangélica reformada de Castro, em 
1963. Logo nos primeiros anos foi implantada uma escola técnica na área de 
agricultura e pecuária, formando Técnicos em Agropecuária. Em 1973, foi implantado 
o curso de economia doméstica, destinado ao público feminino. A formação do técnico 
em agropecuária ocorre simultaneamente ao ensino médio, durante 3 anos. 

 Domicílios 

O total de domicílios na região de estudo são aproximadamente 100 domicílios aonde residem 
os empregados distribuídos em aproximadamente 60 estabelecimentos rurais. na Colônia 
Castrolanda havia  aproximadamente 110 domicílios, em 2015. Assim distribuídos: 95 
domicílios de trabalhadores (Foto 6.23 A) e 170 domicílios em Castrolanda e 
estabelecimentos rurais (Foto 6.23 B). O padrão construtivo é composto por casas de tijolos.  

                                                

 

 
12

 CASTROLANDA . Castrolanda Notícias  – Publicação Mensal da Cooperativa Castrolanda – ANO 7 – N° 60 
MAIO 2011 

13
 CASTROLANDA . Castrolanda Notícias  – Publicação Mensal da Cooperativa Castrolanda  ANO 6 – N° 42 – 

NOVEMBRO 2009 
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Foto 6.23 – Padrão Construtivo dos Domicílios da AID, 2015 

  
Legenda: (A): Residências na Colônia Castrolanda; (B): Domicílios destinados aos empregados das fazendas.  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2016.  

Os domicílios de Castrolanda (Figura 6.121) estão próximos do que o IBGE considera como 
domicílio adequado. Nos domicílios do entorno, conforme mencionado, as informações foram 
fornecidas pelo Agente Comunitário de Saúde. São informações dos 95 domicílios ocupados 
pelos trabalhadores das fazendas. As diferenças são decorrentes dos serviços 
disponibilizados pelo Estado e não nas condições dos domicílios. Há ausência dos serviços 
públicos, comum em áreas rurais (Figura 6.121). Da mesma forma, o serviço de coleta de 
resíduos atende apenas parte dos domicílios. A maior parte é queimada. 

A energia elétrica está presente em 100% dos domicílios rurais (Figura 6.121), por meio da 
Eletrorural, composta por cooperados. Foi fundada em 1970 para fornecer energia para as 
propriedades rurais e moradores. Compra a energia da COPEL e distribuí. Hoje há 593 
unidades consumidoras e 303 associados. Atende a região da Castrolanda.  

Figura 6.121 – Infraestrutura Domiciliar, Castrolanda e Entorno, 2015 

 

 
Fonte: Programa de Agente Comunitário de Saúde, 2015 e Censo Demográfico IBGE, 2010. 
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 Aspectos Sociais: Indicadores e Infraestrutura 

Equipamentos sociais presentes são escola privada e escola estadual e municipal e posto de 
saúde. Todos presentes na Colônia Castrolanda. 

Saúde 

Os moradores de Castrolanda não utilizam os serviços públicos disponibilizados pela Unidade 
Básica de Saúde - UBS - Gerrit Hendrik Morsink. Há agentes comunitários de saúde do 
Programa Saúde da Família. O atendimento na UBS é semanal com médico generalista e 
enfermeira. Já o atendimento odontológico é diário. 

Os trabalhadores das fazendas do entorno são atendidos por um agente comunitário de 
saúde. Os problemas mais frequentes são hipertensão, depressão e diabetes. Há algumas 
propriedades que disponibilizam convênios médicos para os trabalhadores.  

Na região do entorno as doenças mais frequentes são hipertensão e diabetes. O principal 
local de atendimento é a UBS. Menos de 10% dos moradores possuem plano de saúde.  

Os moradores de Castrolanda por sua vez, em caso de doenças procuram a Unidade de 
Pronto Atendimento em Castro, clínicas particulares e se deslocam para centros maiores.  

Educação 

Os dados de escolaridade serão efetuados através da taxa de alfabetização, única informação 
disponível para Castrolanda e o entorno. Trata-se do percentual de analfabetos com 15 anos 
ou mais. Tanto na Colônia Castrolanda como junto aos moradores do entorno a taxa de 
alfabetização é elevada. Na AID, como um todo, a taxa de alfabetização é de 92,97%, 
superior na análise individual da Colônia Castrolanda, 99,65%.  

Figura 6.122 – Taxa de Alfabetização Colônia Castrolanda e Entorno, População 
Acima de 15 anos, 2010 

  
Fonte: Agente Comunitário de Saúde e Censo Demográfico IBGE (2010). 

Na região há 3 estabelecimentos de ensino na Colônia Castrolanda. As escolas públicas, 
Escola Municipal Professora Relindis Capilé e Colégio Estadual do Campo Castrolanda, e a 
privada, Escola Evangélica da Comunidade de Castrolanda (Foto 6.24). 

99,65 

Taxa de Alfabetização - Castrolanda  

98,98 

Taxa de Alfabetização - Entorno 
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A Escola Holandesa Prins Willem Alexander complementa as atividades da Escola Evangélica 
com aulas de holandês, geografia e história da  Holanda, além de promover atividades que 
visam à preservação das tradições holandesas, segundo Rickli (2004)14. 

Foto 6.24 – Escolas Colônia Castrolanda, 2015 

  

Legenda: (A): Escola Holandesa; (B): Escola Municipal e Estadual. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2016.  

As 3 escolas juntas possuem pouco menos de 600 alunos, com atendimento da educação 
infantil até o ensino fundamental, assim distribuídas: 1 da rede municipal, 1 da rede estadual e 
1 privada, aproximadamente 50 professores, conforme Tabela 6.59. As escolas municipal e 

estadual garantem o acesso de filhos de trabalhadores e circunvizinhanças.  

Após finalizarem os alunos vão para o Colégio Instituto Cristão, Castro ou outro centro, 
principalmente Ponta Grossa. Os alunos residentes na Colônia Castrolanda normalmente vão 
para o Colégio Instituto Cristão, cursar o ensino técnico agrícola.  

Deste total de alunos, 30,30 % estão na escola municipal – ensino fundamental anos iniciais, 
27,44% no colégio estadual ensino fundamental anos finais e 42,22% na escola particular, 
com alunos da educação infantil até o ensino fundamental completo.  

Tabela 6.59 – Estabelecimentos de Ensino Colônia Castrolanda, 2015 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA NÍVEL DE ENSINO 
NÚMERO DE 

ALUNOS 
NÚMERO DE 

PROFESSORES 

Escola Municipal Relindis B. Capilé 1° ao 5° ano 180 14 

Colégio Estadual do Campo Castrolanda 6° ao 9° ano 163 17 

Escola Evangélica da Comunidade de 
Castrolanda 

Educação infantil e 
1° ao 9° ano 

251 23 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2015.  

                                                

 

 
14

 RICKLI, João Frederico. Religião e parentesco na colônia Castrolanda. Revista de Antropologia 
São Paulo: Antropol. [online]. 2004, vol.47, n.2, pp. 493-527. 
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Segundo entrevista com a pedagoga da Escola Municipal, Luciana Soares de Meira, os alunos 
são majoritariamente das fazendas ao redor, principalmente filhos dos trabalhadores agrícolas 
das fazendas. Utilizam o transporte escolar oferecido pelo município.  

Segundo informações da direção do Colégio Estadual não há muita perspectiva sobre a 
continuidade dos estudos. O percentual de alunos que ingressa na universidade não alcança 
10% do total. Além disso, decorrente das mudanças da família existe uma alta rotatividade 
dos alunos. O espaço físico é deficitário tanto da Escola Municipal como do Colégio Estadual 
que utilizam as mesmas instalações.  

A Escola Evangélica da Comunidade de Castrolanda, fundada em 1952, oferece o período 
integral para todos os alunos do ensino fundamental. Os alunos são 50% da colônia 
Castrolanda e 50% de Castro, diariamente chegam 2 ônibus provenientes da sede municipal.  
Inicialmente a proposta era atender os filhos e netos dos imigrantes. 

A avaliação do IDEB (Tabela 6.60) sinaliza que a escola municipal E o colégio estadual 
atingiram as metas propostas de 2013 e estão bem acima da média. 

Tabela 6.60 – Notas do IDEB, AID, 2005-2013 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

DE 15 ANOS OU MAIS 

2005 2007 2009 2011 2013 
META 
2013 

Escola Municipal Relindis B. 
Capilé 

4,7 4,8 6,1 5,9 6,7 5,7 

Colégio Estadual do Campo 
Castrolanda 

4,2 4,4 5,2 5,0 5,1 4,5 

Fonte: INEP/IDEB, 2015.  

Infraestrutura 

Serão apresentadas a infraestrutura de comunicação, transporte, religião e lazer.  

Comunicações 

Em Castrolanda há serviços de telefonia fixa e da telefonia móvel, pela TIM, Claro e VIVO.  Os 
meios de comunicação mais utilizados são rádio e televisão, na mesma proporção. Os 
moradores de Castrolanda consultam amplamente a internet e assinam jornal impresso.  

Transporte 

O transporte mais utilizado é o carro, na Colônia Castrolanda e pelos trabalhadores do 
entorno. Aproximadamente 80% dos trabalhadores das fazendas possuem automóvel. 

As estradas são de boa trafegabilidade e é comum o trânsito entre a região e Castro.  

Infraestrutura Religiosa 

Estão as Igrejas Evangélica Reformada de Castrolanda - IERC e a Igreja Católica. A Igreja 
Evangélica Reformada de Castrolanda - IERC (Foto 6.25 A) foi instituída em 25 de outubro de 



6 – Diagnóstico Socioambiental da Área de Influência 

2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 6.221 

1952. Segundo Lucena (2009)15 a religiosidade sempre esteve presente e foi um fator de 
agregação e motivação para a permanência linguística e cultural, além de ser instrumento 
para a criação e a manutenção de um ideal  educacional e de trabalho. A IERC desenvolve 
atividades, além dos cultos dominicais. Nos domingos há 2 cultos. Ressalta-se o caráter 
assistencial nas ações da IERC e a influência que exerce na comunidade. 

Segundo ressaltou Rickli (2004) a IERC tem um papel social tão representativo que houve a 
necessidade da formalização de uma associação de assistência social denominada 
Associação de Assistência Social de Castrolanda. Atualmente a associação atua no centro de 
atendimento à crianças e jovens, orientação técnica rural e conselho de senhoras. 

Vinculado a igreja, o Lar para Idosos Ebenhaezer e Groene Kruis dá assistência às famílias 
com pessoas doentes ou idosas. Foi fundado no ano de 1982, com capacidade máxima para 
13 moradores. Hoje residem 4 moradores, com livre entrada e saída de moradores e da 
família. Uma comissão de voluntários organiza atividades mensais. Consideram que no médio 
e longo prazo haverá maior procura pelo envelhecimento da população local. 

A Igreja Católica (Foto 6.25 B) reúne holandeses, funcionários das fazendas e familiares. Os 
membros construíram a Capela São Pedro, num terreno doado pela Cooperativa no ano de 
1995, dando condições à comunidade católica de se reunir e celebrar.  

Foto 6.25 – Infraestrutura Religiosa, 2015 

  
Legenda: (A): Igreja Evangélica Reformada; e (B) Capela São Pedro. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2016.  

O Clube Castrolanda, fundado em 1976, organiza diversos eventos com infraestrutura de 
salões, piscina e campos poliesportivos, destinado aos sócios (Foto 6.26). 

A Quadra de Esportes abriga jogos semanais dos moradores e também é utilizado nas 
competições intercolonais como o Zeskamp, a olimpíada promovida com o objetivo de 
proporcionar a integração das seis maiores colônias holandesas do Brasil. 

                                                

 

 
15

 Lucena, W.L. Igreja Evangélica Reformada no Brasil em Castrolanda - religião, educação e trabalho em 
uma colônia holandesa: um estudo de caso. Dissertação apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências da Religião. 2009. 119 p. 
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Foto 6.26 – Instituições de Lazer, 2015 

  

Legenda: (A) Quadra de Esportes; (B): Clube Castrolanda. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2016. 

Organização Social 

Na região estão presentes diversas organizações sociais, a saber:  

 Castrolanda - Cooperativa fundada pelos imigrantes, na década de 1950.    

 Associação de Moradores de Castrolanda  - associação fundada em 1996, já teve mais 
de 60 associados. A primeira grande missão foi viabilizar a construção do Moinho. Depois 
ganhou novas atribuições, como cuidar da coleta de lixo, zelar pela conservação das ruas, 
praças e passeios públicos, cuidar das estradas e da saúde da população. No papel de 
zeladora do bem estar da comunidade a Associação funciona inclusive como canal de 
comunicação e reivindicação junto à Prefeitura Municipal de Castro e outras entidades.  

 Associação de Assistência Social de Castrolanda (AASC) - Possui 3 pilares: (i): 
Creche/contra turno escolar para crianças de 5 a 15 anos; (ii): Centro de Desenvolvimento 
Comunitário - apoio social e cristão a famílias de baixa renda; e (iii): Prosar Grupo - 
orientação agrícola e doação de mudas 

 Associação Presbiteriana Vale da Esperança - Centro de recuperação de dependentes 
químicos, adultos. Já atendeu 147 adultos, tem capacidade para 12 pessoas. Tempo de 
permanência é de cerca 6 meses. Atende pessoas de outros municípios também.  Os 
recursos financeiros são provenientes da Igreja, venda de champignon e verduras que 
eles produzem, recebe alimentos da Prefeitura.  Contam com somente 1 monitor que 
trabalha 24 horas no local. 

 Centro de Atendimento a Criança (Padre Cavanis) - Oferece contra turno escolar para 
crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos. As atividades são: música, artes, informática, 
e reforço escolar. Há também atendimento a 30 jovens de 15 a 17  nos, dos quais 5 ficam 
em tempo integral. Para o grupo oferecem curso técnico de informática e horta. Participam 
dos Conselhos CMDCA e da Assistência Social. São realizadas reuniões mensais com os 
pais. 

Aspectos Culturais 

A Colônia Castrolanda é um dos principais pontos turísticos de Castro. Suas casas em estilo 
peculiar mostram um pouco da arquitetura da Holanda, com telhados que permitem a caída da 
neve, fenômeno normal naquele país. Os jardins bem cuidados e os enfeites chamam a 
atenção dos visitantes.  As principais atrações culturais são: 

A B 
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 Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda - O Boerenkoor para perpetuar as 
tradições e reviver a história, a comunidade criou em 1953 o Grupo Folclórico 
Holandês de Castrolanda, integrado por jovens descendentes; 

 Moinho O Imigrante - inaugurado em 30 de novembro de 2001, De Immigrant  - O 
Imigrante foi assinado e executado por um especialista em moinhos de vento holandês 
Jan Heijdra. Além do moinho, a construção abriga salão de eventos, museu, 
restaurante, biblioteca e loja de artesanato (Foto 6.27 A). 

 Museu do Imigrante Holandês - Inaugurado em 29 de novembro de 1991, em 
comemoração ao aniversário de 40 anos da imigração holandesa no município, com o 
objetivo de preservar a história da Cooperativa e da Colônia Castrolanda. Foi 
construída uma réplica das primeiras residências construídas pelos pioneiros da 
região. Mantém arquitetura europeia da década da imigração, desde a fachada externa 
até a decoração interior. (Foto 6.27 B). 

 Sinterklaas – No dia 5 de dezembro – Sinterklaas - São Nicolau e sua comitiva 
acompanhada de ajudantes Zwart Piet, em português, Pedro Preto, para distribuir os 
tradicionais spekulaas (bolacha com especiarias) e presentes para as crianças. 

Foto 6.27 – Aspectos Culturais da Colônia Castrolanda, 2015 

  
Legenda: (A): Moinho O Imigrante; E (B): Museu Casa do Imigrante Holandês. 

Fonte: Cooperativa Castrolanda , 2015 e STCP Engenharia de Projetos, 2016.  

6.3.2.8 – Comunidade Abapan 

No presente item são apresentados os resultados do diagnóstico socioeconômico na 
comunidade de Abapan. Serão apresentados e discutidos os aspectos da população 
residente, proveniente de dados primários, obtidos durante o levantamento de campo (Foto 
6.28 A e B) tendo como foco o núcleo central da comunidade do Abapan.  Ressalta-se que 
Abapan congrega um total de 28 comunidades no seu entorno. Foram contemplados apenas 
os moradores do núcleo central pelo fato de serem esses que possuem ou possuíram alguma 
relação com a Cargill, especialmente na oferta de mão de obra.  

A B 
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Foto 6.28 – Comunidade Abapan, 2015 

  
Legenda: (A) e (B): Reunião com informantes qualificados da comunidade.. 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos, 2016.  

A Figura 6.123 mostra a localização da comunidade. 

Figura 6.123 – Localização da Comunidade Abapan, Município de Castro, 2015 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2016. 
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 Histórico de Ocupação Comunidade Abapan  

Abapan tem origem indígena, pois no local onde hoje se estabelece a comunidade havia uma 
tribo cujo cacique se chamava Abapan. Há 67 anos a comunidade foi elevada, pelo Estado à 
categoria de distrito do munícipio de Castro, ao qual sempre foi ligada.  

A  ocupação em Abapan se intensificou há cerca de 30 anos quando houve a chegada de 
empresas mineradoras de calcário que passaram a oportunizar empregos. Inicialmente as 
empresas eram: Calfrancozen, Super Cal e Rei do Cal que virou Cal Imperial. Atualmente 
permanece na região apenas a Cal Imperial que emprega 29 funcionários.  

Abapan atraiu empresas como a Ambiental Paraná Florestal antiga Banestado Reflorestadora, 
hoje com 50 funcionários. A  Madeireira Canaã emprega atualmente 30 funcionários. O 
comércio é formado por 2 mercados com 10 funcionários cada, 5 lojas 2 de materiais de 
construção e um posto de combustível.  

Na localidade também há a Reserva Biológica (Rebio) de Abapan, criada como fruto de um 
acordo assinado pelo governador Roberto Requião e o secretário-executivo da Convenção da 
Diversidade Biológica (CDB) da Organização das Nações Unidas, Ahmed Djoghlaf, em maio 
de 2008. A proposta era o plantio de árvores para anular a emissão de dióxido de carbono das 
atividades do Secretariado da CDB entre 2008 e 2010. Assim, a  Rebio foi criada em 8 de 
janeiro de 2010 mediante o Decreto n°6045. Possui área de aproximadamente 133 hectares. 

 Dinâmica Demográfica do Distrito do Abapan  

O distrito de Abapan é composto por 28 comunidades no seu entorno, com um total 
aproximado de 5.400 residentes. Entretanto para análise são contemplados apenas os 
moradores do núcleo central pois são estes que possuem ou possuíram relação com a Cargill, 
especialmente na oferta de mão de obra, conforme mencionado.  

Segundo os dados do setor censitário do IBGE, em 2010 havia 202 domicílios e 495 pessoas 
na área central do distrito, conforme mencionado.  

Não há na comunidade o sentimento de que a população reduziu, ao contrário. A presença da 
Cargill contribuiu com esta tendência, na etapa das obras do empreendimento.  

Os jovens que deixam a comunidades são aqueles cujas famílias têm condições de mantê-los 
fora para que possam cursar o nível superior. Mas no geral, não há o desejo de deixar a 
localidade, tanto que muitos jovens voltam ou desejam retornar para Abapan. 

A Figura 6.124 exibe os principais dados demográficos da comunidade central de Abapan. A 
PIA representa 73%. A razão de sexo mostra que há mais mulheres do que homens no centro 
do distrito, pelas atividades que se concentram na localidade, como escolas, centro de 
convivência, comércio, CRAS entre outros. Não há muitos estabelecimentos agrícolas na 
localidade, o que é um fator de aglomeração da mão de obra masculina. Tal realidade se 
confirma ao comparar com a razão de sexo da área rural de Castro e do distrito excluindo o 
setor central, cujo valor é 114,91. 
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Figura 6.124 – Principais Dados Demográficos, Comunidade Abapan, 2015 

 

 

 

Fonte: Sinopse Setores Censitários - IBGE, 2015.  

 Emprego, Renda e Atividades Econômicas 

As principais atividades econômicas são: a exploração mineral do calcário feita pela Cal 
imperial, a silvicultura por meio da Ambiental Paraná Florestal, agricultura familiar, comércio e 
serviços. Os cultivos mais frequentes são soja, milho, cevada e trigo. 

Os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho são registrados, o que torna o setor 
informal praticamente inexistente. Há também funcionários públicos, como professores, 
merendeiras e zeladores e os profissionais do posto de saúde, técnicos de saúde, enfermeira 
e ACS e pessoas que trabalham na sede do município de Castro.  

O setor que gera mais empregos é o de comércio e serviços, entretanto não há oferta 
suficiente para todos, principalmente mulheres e jovens mais atingidos pelo desemprego. 

Segundo a EMATER a renda oriunda da aposentadoria é relevante para muitas famílias, o 
que acarreta dependência dos filhos e netos da renda dos pais e avós e torna os recursos do 
benefício repassado ao distrito uma renda relevante na economia local. 

A ausência de mão de obra qualificada no distrito fez com que muitos indivíduos, contratados 
na construção civil na implantação da Cargill, não permanecessem durante a operação. No 
momento, há  3 ou 4 mulheres que trabalham na cozinha da Cargill.  

Não há turismo na comunidade, no entanto há pontos de belezas naturais como grutas e 
cachoeiras no distrito. A infraestrutura atual não comporta que a atividade seja incentivada. 
Não há casas para alugar, pousadas e hotéis. Faz-se necessário paisagismo na área do 
distrito, pois atualmente o aspecto da localidade não é favorável.   

 Infraestrutura e Saneamento dos Domicílios 

Na comunidade os terrenos não são regularizados, não há documentação de posse e 
delimitação correta da propriedade. Mesmo assim os moradores pagam IPTU, situação que 
entendem ser equivocada, pois as residências não possuem registro. 

A infraestrutura domiciliar da maioria das residências conta com luz elétrica fornecida pela 
COPEL desde 1977. O programa social do governo federal Luz para Todos beneficia quase 
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todos os residentes da comunidade, mesmo os que estão em áreas mais distantes. O 
Programa Luz para Todos é uma ação do governo federal regulamentada pelo Decreto 4.873 
de 11/11/2003 com o objetivo de acabar com a exclusão elétrica no país através da instalação 
da rede nas residências e descontos por meio da Tarifa Social. 

O abastecimento de água provém da SANEPAR para a maioria dos residentes. Há domicílios 
que consomem água oriunda de poços artesianos. O fornecimento é estável, não há falta de 
água para os residentes. A qualidade da mesma, segundo moradores, é boa, entretanto é 
bastante cálcica. 

A nascente que abastece a localidade está localizada na Comunidade Olho D‟agua, 
canalizada e a água é destinada para uma caixa d‟agua indo de lá para as casas. A 
comunidade é responsável por fornecer a água já que a nascente está em seu território e 
também de organizar área, para proteger e manter a nascente.  

O padrão construtivo das residências na comunidade central é diversificado, há muitas casas 
construídas em alvenaria, mas há também casas de madeira e construções mistas. 

A destinação mais comum dos dejetos é a fossa rudimentar, solução inadequada para o 
destino do esgoto por não realizar tratamento. Por isso, os moradores declaram que o esgoto 
se configura um problema para a comunidade, há muito despejo diretamente no solo e na rua.  

A coleta do lixo doméstico ocorre em todos os domicílios, entretanto poucas vezes na 
semana. O foco da coleta ocorre na aglomeração central do distrito, nas demais localidades a 
prática da queima dos resíduos sólidos é maior, pois há locais que a coleta é feita 
quinzenalmente. Tal destinação é considerada imprópria pela possibilidade de liberação de 
gases, partículas insalubres e risco de contaminação de solo e cursos d‟água. 

Outro problema com relação ao lixo é referente ao acúmulo nas residências a partir da sexta 
feira e durante o final de semana. O último dia da coleta na semana ocorre na quinta feira.  

A Figura 6.125 com os dados do centro do Distrito de Abapan oriundos do setor censitário do 
IBGE confirma o relato dos moradores. A cobertura do abastecimento de água via rede geral, 
a presença de energia elétrica em praticamente a totalidade das residências. A coleta de 
resíduos sólidos com ampla abrangência, embora a frequência da coleta seja um problema. A 
precariedade mencionada pelos moradores e também identificada por meio do esgotamento 
sanitário. Nenhuma residência é atendida pela rede geral ou fossa séptica, assim 100% dos 
domicílios destinam o esgoto para fossas rudimentares. 

Figura 6.125 – Saneamento Sanitário, Comunidade Abapan, 2015 

 
Fonte: Sinopse Setores Censitários - IBGE, 2015.  
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 Infraestrutura 

Os serviços públicos oferecidos são educação, saúde e assistência social. Os equipamentos 
sociais presentes são escola estadual e escola municipal, posto de saúde e CRAS. Todos 
estão na comunidade central do Abapan. 

 Saúde 

No que tange saúde pública, para facilitar o atendimento, a comunidade do Abapan é 
organizada entre Abapan 1 e 2. Na localidade do Abapan 1 existem 11 mini postos e no 
Abapan 2, que engloba a comunidade central do distrito, há 1 posto de saúde central e mais 
de 3 mini postos. O distrito conta com 2 médicos que revezam o atendimento entre os postos 
de saúde. Os postos também tem profissional dentista. 

Todas as comunidades que compõe o distrito de Abapan possuem Agente Comunitário de 
Saúde (ACS), sendo que cada agente atende 100 famílias. Existe a presença de farmácia 
popular que funciona dentro do posto de saúde central, entretanto há falta de remédios.  

O posto de saúde (Foto 6.29 A) atende cerca de 4.500 pessoas em média. Na  área central do 
distrito há aproximadamente 200 famílias atendidas frequentemente pelo posto.  

No geral, o público que busca atendimento com maior frequência são as mulheres e crianças. 
Há também acidentes de trabalho nas atividades econômicas de mineração e silvicultura que 
ocorrem na comunidade. Em média há de 2 a 3 casos de cortes de machado, foice, 
motosserra e há em média uma queimadura por mês por conta do manuseio do calcário. 
Acidentes de estrada também geram demanda ao posto, principalmente motos, por mês a 
média é de 10 ocorrências. A mortalidade infantil foi um indicador que apresentou redução nos 
últimos anos, por conta de maior acompanhamento nos pré-natais. 

Atualmente, 40 gestantes são acompanhadas pelo posto, destas 10 são adolescentes entre 
10 a 19 anos. Com relação às doenças mais recorrentes na comunidade, estas são diabetes, 
pressão e problemas cardíacos. A falta de tratamento de esgoto nas residências gera 
ocorrência de diarreia e verminose. 

Atualmente existem duas equipes de atendimento para o Programa Saúde da Família. No 
total são atendidas 5.000 pessoas, sendo cada equipe para 2.500 indivíduos tanto no Abapan 
1 quanto no Abapan 2. A recorrência de visita dos ACS não ocorre mensalmente, muito em 
decorrência da distância de certas localidades do distrito, pois há dificuldade de locomoção. 
Antes o governo financiava o transporte por bicicleta ou a cavalo, atualmente este auxílio não 
ocorre mais. Os ACS costumam usar, de acordo com suas posses, carro e bicicleta, mas há 
aqueles que vão a pé. 

O maior problema no sistema de saúde do distrito atualmente é o excesso de demanda para 
atendimento. Por haver apenas 2 médicos e outras atividades necessárias a serem 
executadas, como atividades de prevenção para grupos etários específicos, a quantidade de 
consultas disponíveis nos postos de saúde é muito limitada.  

Tal situação causa muita insatisfação aos usuários da saúde pública da localidade. No geral, 
precisam chegar muito cedo ao posto para garantir o agendamento de consultas que muitas 
vezes serão realizadas após semanas, são distribuídas 8 fichas por dia que equivalem a 8 
consultas diárias. A falta de médico especialista na comunidade, faz com que os residentes 
sejam encaminhados para Castro. Lá a secretaria de saúde encaminhará para outros lugares 
para obter atendimento como Ponta Grossa e Curitiba. 

Com relação à ortodontia, a estrutura e o atendimento são bem avaliados pela Enfermeira da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF). Há facilidade para obter atendimento, bem como há 
número de consultas suficiente. A estrutura tem contribuído para mudanças de hábitos e 
redução de incidência de cáries. Há palestras sobre saúde bucal sempre se levando em conta 
a cultura e os valores locais. Entretanto a quantidade de profissionais dentistas na região para 
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atender 5.000 pessoas é insuficiente, pois há s 2 profissionais. A medicina informal é presente 
na comunidade, segundo a enfermeira existem parteiras na região.  

Educação 

Na comunidade central do Abapan há 2 escolas, uma municipal e outra estadual. A Escola 
Municipal Santo Lazarini atende desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino 
fundamental. Atualmente há 357 alunos na escola, dos quais 25 estão na educação infantil. 
Nos anos iniciais de 1° a 5° ano são 6 turmas, 1 turma de educação especial. A escola não 
tem a estrutura necessária para lidar com esta demanda de alunos sem rendimento escolar, 
então o CRAS encaminha estes alunos para professores especializados em Castro.  

A escola (Foto 6.29 B) menciona o excesso de alunos, principalmente na educação infantil, e 
a necessidade de ampliação. A comunidade também solicita a ampliação do atendimento para 
crianças de 0 a 3 anos em regime de creche, oferta inexistente. A partir do próximo ano (2016) 
a educação infantil atenderá alunos a partir dos 4 anos. A escola também necessita de melhor 
infraestrutura, como quadra poliesportiva.  

Na escola municipal o índice de evasão é baixo, quase não há abandono de alunos. O CRAS 
atua como parceiro no atendimento e acompanhamento de necessidades observadas pela 
escola. O conselho tutelar é atuante no distrito. A infraestrutura, a qualidade do ensino, o 
preparo dos professores e as atividades culturais realizadas na escola municipal foram bem 
avaliados pelo diretor. A escola está perto da maioria dos estudantes.  

A qualidade da educação das escolas municipais de Castro é avaliada através dos índices de 
desenvolvimento da educação básica (IDB) de abrangência nacional, elaborado e publicado 
anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) e educação básica do município de Castro (IDEC).  

A Escola Municipal Santo Lazarini ocupava 17° posição entre as escolas municipais de 
Castro, após 2 anos, em 2013 a escola passou a ocupar a 7° posição com um IDEB 5,8. Fato 
este que evidencia a melhora da qualidade do ensino e a maior absorção por parte dos alunos 
do conteúdo passado.  A comunidade conta com transporte escolar, cerca de 80% dos alunos 
utilizam o transporte, tanto educação infantil quanto fundamental.  

A Escola Estadual Professora Edina Woellnez Sviercoski foi construída em 1985 e possui 528 
alunos distribuídos em três turnos: 

 Turno da manhã: 6° ao 9° ano do Fundamental e o Ensino médio, possui 264 alunos. 

 Turno vespertino: 6° ao 9° ano do Fundamental, possui 184 alunos. 

 Turno Noturno: Atende Ensino médio, possui 80 alunos e o horário é das 18h40 às 
23h. 

A escola possui 60 funcionários, sendo 43 professores que compõe o corpo docente. Há 4 
professores que residem no município de Ponta Grossa e 2 que residem no distrito de 
Abapan, os demais vem de Castro no mesmo transporte que traz os professores da escola 
municipal. Os funcionários da escola que não são professores, reside na comunidade. 
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Foto 6.29 – Posto de Saúde e Escola Municipal Santo Lazarini da Silva, Abapan, 2015 

  

Legenda: (A): Fotos do Posto de Saúde Central da comunidade Abapan. (B): Escola Municipal Santo Lazarini 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2016. 

A Tabela 6.61 exibe as informações sistematizadas das escolas. 

Tabela 6.61 – Estabelecimentos de Ensino na AID, 2015 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA NÍVEL DE ENSINO 
NÚMERO DE 

ALUNOS 

Escola Municipal Santo Lazarini 
Educação Infantil e Fundamental - 

1° ao 5° ano 
357 

Colégio Estadual Professora Edina Woellnez 
Sviercoski 

Fundamental - 6° ao 9° ano e 
Ensino Médio 

528 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2016. 

A avaliação do IDEB – Instituto de Desenvolvimento de Educação Básica – (Tabela 6.62) 
sinaliza que a escola municipal obteve melhora na qualidade do ensino e nas variáveis de 
fluxo do aluno que se referem ao índice de reprovação e evasão. A escola ultrapassou a meta 
do ano de 2013 estabelecida em um ponto acima. 

Ao longo dos anos, na escola estadual, o IDEB se reduz e houve aumento dos índices de 
reprovação e evasão. Em 2013 o colégio não atingiu as metas. 

Tabela 6.62 – Notas do IDEB, 2005-2013 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 2005 2007 2009 2011 2013 
META 
2013 

Escola Municipal Santo Lazarini da Silva 3,7 4,3 5,0 4,8 5,8 4,8 

Colégio Estadual Professora Edina 
Woellnez Sviercoski 

- 3,5 4,0 3,8 3,4 4,2 

Fonte: INEP/IDEB, 2016. 

O nível educacional dos residentes, os mais jovens, indica que a maioria não concluiu o 
ensino médio. Os adultos na faixa dos 40 anos possuem os anos finais do ensino fundamental 
e a maioria dos idosos estudou apenas os anos iniciais do ensino fundamental. 

O percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade alfabetizadas no centro de Abapan, em 
2010 segundo IBGE, é 75%. Em Castro esse percentual é 93,2%. 

Aqueles com interesse em cursar o nível superior precisam ir para Ponta Grossa ou Curitiba. 

A B 
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Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Amílio Fontinele foi implantado no 
distrito em 2005. Tem capacidade de atendimento para 1.070 famílias e funciona cinco dias na 
semana das 8h às 17h30. Cobre 22 das 28 comunidades do distrito. O CRAS promove 
serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e executa Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças entre 6 e 14 anos e adolescentes 
entre 15 a 17 anos. Há atendimento para mulheres de todas as faixas etárias realizado 
mensalmente e idosos semanalmente. 

A concessão dos benefícios, realizados pelo CRAS, relacionam-se à segurança alimentar, 
passe livre e documentos. Os problemas mais recorrentes são negligência com idosos, 
crianças e adolescentes e atendimento à famílias em situação de insegurança alimentar. 

Os programas federais do CRAS são o Bolsa Família - BF e o Benefício de Prestação 
Continuado - BPC. Há também o benefício municipal chamado Bolsa Cidadania, quantia 
mensal  repassada ao beneficiário por 6 meses. As pessoas atendidas por este benefício são 
aquelas que não possuem renda, tampouco proveniente do Bolsa Família.  

Segurança Pública 

A comunidade não conta com policiamento, por isso a segurança pública é precária. Tal 
realidade afeta as atividades de lazer do distrito como realização de festas, bailes e eventos, 
pois costumam haver brigas. Há também furtos na comunidade. 

Comunicações 

Na comunidade central os principais meios de comunicação são telefonia móvel, internet, 
telefonia fixa e rádio canal Antena Sul. Nas demais comunidades a comunicação é precária.  

Na comunidade central o principal sinal para telefonia móvel é a da operadora TIM. As demais 
estão vindo, por meio da instalação de uma antena que cobrirá um raio de 20 km e 
disponibilizará o sinal para as demais principais operadoras do país, OI, VIVO e CLARO.  

Transporte 

O acesso terrestre ao distrito de Abapan a partir da sede do município de Castro ocorre 
através da Estrada do Cerne, perfazendo 30 km, com boa pavimentação.  

O distrito conta com transporte particular inter e intraestadual por meio da empresa Via Castro. 
O ônibus conecta o distrito aos municípios de Castro e Ponta Grossa. A frequência é uma vez 
ao dia, exceto nas segundas, quartas e sexta com ônibus duas vezes ao dia. O valor da tarifa 
é de R$ 7,00. O mesmo transporte é oferecido por vans pelo mesmo preço o que ajuda a 
atender a demanda do distrito, pois o ônibus seria insuficiente. 

Lazer 

As opções de lazer são poucas. O diretor do escola estadual afirma que não há áreas públicas 
para prática de esporte, da mesma forma que a coordenadora do centro. Os eventos que 
ocorrem são gincanas promovidas pela escola, grupo de cavalgada da comunidade e a festa 
da padroeira do distrito Nossa Senhora da Piedade. O centro de convivência, pertencente ao 
CRAS promove oficinas de capoeira, musicoterapia, artesanato e atividades recreativas. 
Atualmente o centro atende 72 crianças com estas atividades contra turno escolar. Oferecem 
também almoço e lanche. 

Organização Social 

Na região estão presentes as organizações sociais, a saber:  

 Associação dos Moradores do Abapan – representa os residentes das 28 comunidades 
do distrito. É privada e foi fundada em dezembro de 1995. Sua atividade principal é a 
defesa dos direitos sociais e a atuação ocorre principalmente por meio de projetos. A 
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atuação da associação no distrito não é significativa. Apesar da pouca participação da 
associação a população é participativa. 

 Associação União dos Trabalhadores Rurais de Abapan – Associação privada de 
Castro – PR, fundada no ano 2000, para atuação em defesa dos direitos sociais. 

 Centro de Convivência – Mantido pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, 
está associado ao CRAS. O centro utiliza o prédio da associação de moradores e recebe 
recursos de projetos sociais das empresas Tigre e Castrolanda e possui 10 funcionários. É 
um espaço com oficinas no contra turno escolar para os estudantes que ficam na parte da 
manhã ou da tarde no local. Há lanche e almoço. O centro é o local das aulas do 
Programa Geração Futuro da Cargill. Falta no centro profissionais qualificados/capacitados 
para a realização das atividades existentes. 

6.3.2.9 – Percepção do Empreendimento pela Comunidade Afetada 

A percepção do empreendimento dos residentes da AID, município de Castro, Colônia 
Castrolanda e Abapan, foi relevante para compreender as expectativas, o entendimento e a 
opinião dos diferentes atores sociais das áreas afetadas pelo empreendimento (Anexo 6.04). 

6.3.3 – Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural 

O diagnóstico do patrimônio histórico, arqueológico e cultural foi elaborado pela empresa 
Habitus Bio Assessoria e pode ser apreciado, na íntegra, no Anexo 6.05. 

6.4 – DIAGNÓSTICO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AO 
EMPREENDIMENTO 

Foram considerados 12 aspectos ambientais para a instalação do empreendimento, que 
definem quais as condições máximas de utilização de recursos provenientes do ambiente às 
quais o processo industrial deverá ser condicionado. Tais fatores foram diagnosticados a partir 
de uma metodologia desenhada especificamente para o presente empreendimento, tendo 
como princípio os valores de entrada e saída do fluxo processual dos empreendimentos a 
serem instalados na área. 

Dada a peculiaridade do empreendimento, foi elaborada uma avaliação qualitativa e 
quantitativa dos parâmetros selecionados, evidenciando deficiências e potencialidades de 
recursos, compreendendo especialmente recursos hídricos, solo, qualidade do ar, sistema 
viário, recursos humanos, renda e desenvolvimento econômico.  

A avaliação quantitativa dos fluxos de entrada e saída das unidades industriais previstas para 
o Complexo (ou passíveis de instalação), considerando correntes de entrada (matérias 
primas, insumos, combustíveis, água, energia, transporte, etc.) e saída (produtos, resíduos), 
além de sinergias entre as fábricas, pressupõe uma limitação quanto à quantidade de recurso 
utilizado, ainda que se baseie em dados atuais existentes e suas respectivas projeções 
futuras. Sugere-se que estes aspectos sejam utilizados para a avaliação de impactos 
ambientais quando do licenciamento ambiental das indústrias parceiras, considerando tanto 
os impactos específicos de tal empreendimento, quanto à sinergia entre esses impactos e os 
impactos do Complexo Industrial.  

Novos estudos, abordagens ou tecnologias, poderão trazer resultados diferentes daqueles 
que serão aqui apresentados, uma vez que a quantidade de recursos que podem ser 
sustentados sob condições de equilíbrio variam sobre entradas e saídas do sistema, do 
conhecimento gerado para cada parâmetro, dos aspectos legais incidentes à época, da 
configuração socioambiental do entorno e das unidades de planejamento, entre outros. 
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A seguir é apresentado um breve diagnóstico dos aspectos ambientais relacionados ao 
empreendimento proposto pela Cargill. 

6.4.1 – Disponibilidade de Água 

Atualmente, as fábricas da Cargill e Evonik consomem aproximadamente 300 m³/h de água, 
sendo todo este volume captado diretamente do rio Iapó, por meio da, já instalada, adutora de 
captação de água. 

Para suprir essa demanda, a Cargill possui uma vazão outorgada para captação de água 
superficial de 500 m³/h, por meio da Portaria 1021/2013 do Instituto das Águas do Paraná, 
com validade de 10 anos (Anexo 6.06). 

Pressupõe-se que a seção do rio Iapó utilizada para captação deve ter uma disponibilidade 
hídrica superior à demanda do Complexo Industrial. Sem a definição e o porte das indústriais 
parceiras, no atual estágio não é possível fazer apenas uma previsão de qual será a demanda 
hídrica do Complexo Industrial, mas é certo que esta demanda deve ser compatível com a 
disponibilidade hídrica local.  

No item 6.1.6.1 são apresentados os dados do estudo referente às águas superficiais das 
bacias hídrica inseridas no empreendimento. O estudo indicou uma disponibilidade hídrica 
outorgável de 1.360 L/s, ou 4.898 m³/h.  

Com esses dados é possível afirmar que a demanda hídrica projetada para o Complexo 
Industrial deverá ser atendida pela adutora e pela seção do rio Iapó estudada. Quando a 
demanda hídrica do complexo estiver próxima à vazão outorgável da bacia, a Cargill deverá 
imediatamente implementar ações para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos 
superficiais, seja pela adoção de medidas de reuso da água durante o processo industrial, a 
implantação de novas tecnologias para redução do consumo de água. Como medidas mais 
agressivas, existe ainda a possibilidade de incrementar a captação por meio de poços 
tubulares profundos ou até mesmo corpos hídricos mais distantes, com maior disponibilidade 
de água. 

6.4.2 – Tráfego de Veículos 

Encontra-se em fase de licenciamento ambiental o projeto de implantação do Contorno Norte 
de Castro, projeto que tem a intenção de desviar o fluxo de caminhões que hoje trafegam pelo 
centro urbano. A estrada terá início na interseção entre a PR-340 e a PR-090, no local 
denominado de “Cruzo”, percorrendo por estrada já existente aproximadamente 2,6km, 
passando em frente ao Complexo Industrial da Cargill em trecho atualmente não pavimentado. 
A nova estrada percorrerá 14 km, com aproveitamento parcial de estradas vicinais, até o 
encontro da PR-151, próximo ao Distrito Industrial I do Município de Castro. 

É importante ressaltar que a implantação do Contorno Norte de Castro é um antigo anseio do 
município, como medida de redução no tráfego de veículos pesados que circulam nas vias 
internas do município, por conta, principalmente, do acesso à Cooperativa Castrolanda. Com 
o início da operação da Cargill e Evonik essa questão tornou-se prioritária para o município de 
Castro. Sendo assim, Cargill, Evonik e Castrolanda firmaram um acordo com o governo 
municipal para viabilizar a implantação do Contorno Norte. 

O estudo de tráfego, desenvolvido pela empresa Engemin, para o licenciamento da 
implantação da nova estrada, indicou os números atuais da via, bem como projetou o 
incremento para os próximos 10 anos. Segundo projeção realizada, para um horizonte de 10 
anos, serão aproximadamente 1.257 veículos/hora circulando na rodovia em horários de pico. 
É importante salientar que este valor é referente aos dois sentidos da via e em hora de maior 
movimento (início da manhã e final da tarde). Portanto, para cada sentido da via, a projeção é 
de 280 veículos/hora como média de tráfego ao longo do dia. 
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A Cargill, atualmente, conta com uma movimentação diária de 85 caminhões, a Evonik 10 
caminhões, entre recebimentos e expedições de matérias-primas e produtos, que utilizam, em 
sua maioria, o trecho urbano da BR-340. Durante a operação do complexo e das demais 
indústrias, a previsão de movimentação de caminhões será de aproximadamente 300 
caminhões/dia, usualmente durante o horário comercial, e também 60 veículos leve/dia, 
concentrados nos horários de pico (início da manhã e final da tarde). 

6.4.3 – Disponibilidade de Vapor 

Devido ao tipo de indústrias a se instalar dentro do complexo, é fato que todas elas 
consumirão vapor em seus processos produtivos. A Cargill será a responsável por fornecer 
toda demanda de vapor para as indústrias parceiras.  

Atualmente a Cargill conta com duas caldeiras instaladas dentro de seu site, consumindo 
vapor em seu processo produtivo e também fornecendo para a operação da Evonik. Quando 
da instalação das demais indústrias, a Cargill terá capacidade (e espaço físico) para 
instalação de quatro caldeiras, gerando uma capacidade máxima de geração de 300 t/h, 
sendo 2 caldeiras de 50 t/h e 2 caldeiras de 100 t/h. 

A previsão da Cargill é de consumir 160 t/h após instalação de todas as indústrias, com uma 
projeção de mais 80 t/h de consumo para as demais indústrias (incluindo Evonik). Isso 
resultará num consumo projetado de 240 t/h. Considerando a capacidade de geração máxima, 
haverá um excedente de 60 t/h de vapor. Havendo alteração nas demandas que resultem em 
aumento do consumo de vapor, a Cargill deverá providenciar a substituição de caldeiras 
menores para caldeiras de maior capacidade de geração.  

6.4.4 – Produção/Consumo de Cavaco 

Cada caldeira geradora de vapor instalada no site da Cargill consome aproximadamente de 
165 t/dia de cavaco, com capacidade máxima de consumo de 200 t/dia, resultando num 
consumo atual de 330 t/dia e máximo de 400 t/dia de cavaco para a operação com duas 
caldeiras. Sendo que para atender todo o complexo industrial, com a previsão de ter 4 
caldeiras, o consumo de cavaco seria de 800 ton/dia. Tal demanda é suprida utilizando-se do 
cavaco oriundo dos plantios de pinus e eucalipto da região. Existem diversos produtores na 
região e, atualmente, todo o consumo da Cargill provém do município de Castro. 

Com o complexo industrial operando em sua capacidade máxima, ou seja, com todas as 
caldeiras previstas queimando cavaco e produzindo vapor, o consumo será de até 200 mil 
toneladas por ano. A Tabela 6.63 mostra a estimativa de florestas plantadas para a região de 
Ponta Grossa, com uma área de 10 mil hectares, sendo 1,2 mil ha em Castro e 1,6 mil ha em 
Ponta Grossa. 

Considerando um plantio clonal de Eucalipto, aos 7 anos com uma produtividade de 290 
m³/ha, cada hectare plantado pode gerar 870 m³ de cavacos. Portanto, esta é uma região que 
pode suprir toda a demanda por cavaco para as caldeiras da Cargill, apesar de vários grandes 
consumidores de madeira na região, onde existem indústrias moveleiras e diversas serrarias 
que geram cavaco em seus resíduos.  

Em situações adversas, a Cargill buscará suprir a demanda de cavaco em outras regiões, 
como São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul. Apesar de não ser o cenário ideal, pois o valor 
do frete encarece a produção, é possível concluir que a disponibilidade de cavaco não é um 
parâmetro totalmente restritivo, mas que pode elevar os custos de produção de todo o 
Complexo.  
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Tabela 6.63 – Estimativa de Florestas Plantadas 

PLANTIOS - LOCALIDADES TOTAL (HA) CORTE (HA) EUCALIPTO (HA) PINUS (HA) 

Paraná 1.067 72,6 340,3 653,6 

Castro 18 1,2 3,5 12,9 

Ponta Grossa 18 1,6 1,9 14,7 

Região de Ponta Grossa 393 10,0 143,8 239,5 

Região de Irati 58 8,6 9,9 39,7 

Região de Curitiba 199 23,2 16,6 159,6 

Região de Jacarezinho 28 1,3 19,7 6,5 

Região de Cornélio Procópio 18 0,5 13,9 3,6 

Fonte: Instituto Paraná Florestas. 

6.4.5 – Capacidade de Tratamento de Efluente 

A Estação de Tratamento da Efluentes (ETE) do Complexo Industrial é responsável pelo 
tratamento dos efluentes líquidos gerados na planta da Cargill e Evonik. Assim, toda a água 
residuária (efluente) gerada ao longo de ambos os processos produtivos são destinados para 
ETE. 

O objetivo da ETE é retirar as sujidades dos efluentes, de forma a tornar a água adequada 
para o lançamento em corpo d‟água.  O efluente tratado é lançado no Rio Iapó, há 
aproximadamente 10 quilômetros da saída da ETE, por meio de um emissário. Para o 
lançamento no Rio Iapó, alguns parâmetros devem ser seguidos para que a legislação seja 
cumprida. 

Na Estação de Tratamento da Efluentes (ETE) do Complexo Industrial, a primeira etapa, 
também chamada de sistema primário, constitui na identificação das características do 
efluente e adequação do mesmo para o tratamento posterior, no sistema secundário. O 
sistema secundário é o tratamento biológico, representado pelo reator anaeróbio, seguido dos 
reatores aeróbios e clarificador, em seguida um sistema terciário composto de sistema de 
flotação, a fase sólida (lodo) é encaminhado para sistema de descarte de lodo, para posterior 
tratamento como resíduo sólido. 

A ETE é alimentada por duas linhas de efluentes, distintas pelas caracteristicas de cargas 
orgânicas, denominadas “baixa carga” e “alta carga”. Na primeira os efluentes são originados 
nas seguintes áreas: Utilidades - descarga de fundo da caldeira, dreno da torre de 
resfriamento, dreno dos abrandadores; Refinaria – transporte de carvão, condensado, 
carregamento de glucose, tanques de armazenagem de glucose  e diques dos tanques de 
enzima e químicos ; Moagem – pisos das áreas de coprodutos, maceração de milho, 
lavadores de gases, bombas de vácuo e piso da moagem. Todas essas contribuições 
somadas podem chegar até 40 m³/h e 2.500 kg DQO /dia, carga orgânica de 2.880 
KgDQO/dia. Adiciona-se nesta linha os efluentes da Evonik, com contribuição média de 60 
m³/h e 1.200 kg DQO /dia, carga orgânica de 1.728 KgDQO/dia. 

Tanto os efluentes da Cargill quanto da Evonik na linha de “baixa carga”, se caracteriza por 
vazão elevada e baixa concentração de DQO (demanda Química de Oxigênio).  

A linha de efluente de “alta carga” contém os efluentes advindos somente da Cargill, das 
seguintes áreas: Moagem – condensado dos secadores e evaporadores; Refinaria – 
condensado dos evaporadores, lavagem de carvão e piso da refinaria. Esta linha é 
caracterizada por vazão reduzida e alta concentração de DQO. Todas essas contribuições 
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somadas podem chegar até 20 m³/h e 9.000 kg DQO /dia, carga orgânica média de 4.320 
KgDQO/dia. 

A ETE possui uma capacidade total de remoção de carga orgânica de 20.000 kg DQO/dia, 
sendo que a Cargill contribui com 7.200 e a Evonik com 1.728 kg DQO/dia. Ou seja, a ETE 
tem capacidade ociosa de 11.072 kg DQO /dia, aproximadamente de 55%. Essa ociosidade 
foi pensada para tornar a estação robusta e garantir que mesmo em casos de grandes 
descontroles de produção, o tratamento de efluentes não seja prejudicado e tampouco se 
torne gargalo para o processo produtivo.  

Com relação à vazão da ETE, a Cargill contribui com um volume médio diário de 60 m³/hora, e 
a Evonik com um volume médio de até 60 m³/hora. A capacidade da ETE são 120 m³/hora, 
com outorgas de lançamento de 240 m³/hora (Anexo 6.07). 

Para atender os futuros parceiros, as operações unitárias que serão acrescidas devem 
aumentar a capacidade do tratamento primário e do sistema biológico, ou seja, o fator 
ociosidade deve ser mantido. Porém, é oportuno dizer que, caso necessário, novas 
tecnologias serão agregadas para atender a característica específica do efluente gerado, com 
o objetivo de atender ao limite do padrão de lançamento de efluente. As instalações atuais, 
lodos ativados e sistema anaeróbio, são convencionais e bem estabelecidas quanto sua 
eficiência de tratamento, por isso espera-se que as futuras ampliações contemplem essas 
operações unitárias. 

Cabe ressaltar, que desde a concepção da estação, a disposição de tanques e equipamentos 
foi pensada de forma a permitir que as futuras ampliações fossem realizadas, aproveitando 
melhor o espaço do terreno e contribuindo para a versatilidade operacional. 

6.4.6 – Capacidade de Produção da Planta Industrial da Cargill 

Atualmente a planta industrial da Cargill opera abaixo da sua capacidade máxima planejada, 
com uma moagem de aproximadamente 1.200 t/dia de milho. Após as devidas ampliações, 
por se tratar de uma fábrica modular, o projeto final tem previsão para atingir uma moagem de 
até 3.200 t/dia, abastecendo todo o complexo com seus produtos e subprodutos. 

Em síntese, esta capacidade máxima de beneficiamento de milho restringe a matéria-prima 
(produtos Cargill) ofertada às outras indústrias do complexo. Exemplificando, não seria 
possível a instalação de uma indústria parceira que demandasse 2.000 t/dia de dextrose, pois 
a capacidade de produção da Cargill é de até 535 t/dia de dextrose, resultado da moagem de 
3.200 t/dia de milho. Todavia, as indústrias parceiras terão a liberdade de complementar suas 
demandas e necessidades por matéria-prima, buscando produtos e insumos no mercado 
externo ao complexo industrial. 

6.4.7 – Disponibilidade de Milho (Matéria-Prima) 

O milho será a principal insumo do Complexo Industrial da Cargill, e nesse sentido, a Cargill 
será o único consumidor de milho do complexo. A perspectiva de uso da Cargill, a partir da 
sua produção máxima, é 3.200 toneladas/dia. Tendo esse valor como referência, o estado do 
Paraná é hoje o segundo maior produtor nacional do cereal, com o plantio de duas safras – 
milho primeira e segunda safra (Tabela 6.64) possuindo tal matéria-prima abundante. 
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Tabela 6.64 – Calendário de Plantio e Colheita do Milho nas Duas Safras 

 

Para 2016, a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) é de produção 
total, entre as duas safras, de 15,57 milhões de toneladas. O Paraná também é um dos 
estados com o maior consumo de milho do país, devido à grande quantidade de indústrias de 
ração animal e indústrias do setor alimentício. Consome anualmente cerca de 11,57 milhões 
de toneladas, de acordo com informações da Cargill. 

O estado conta atualmente com um superávit entre produção e consumo de 4 milhões de 
toneladas, ainda que seja comum as operações de compra e venda de milho entre estados. É 
importante ressaltar que milho é uma cultura anual e sua produção pode sofrer alteração em 
virtude da variação da área de plantio e/ou de fatores que influenciem a produtividade da 
cultura, como clima, investimentos na lavoura e armazenamento adequado, por exemplo. 

Considerando o consumo máximo previsto pelo complexo, a moagem da Cargill na planta de 
Castro representa somente 2,76% da produção total do Estado, ou ainda, 3,72% do total 
consumido no Paraná, portanto, com produção suficiente para atender a demanda. 

Tabela 6.65 – Comparativo de Área, Produtividade e Produção do Milho nas Duas 
Safras 

 

6.4.8 – Consumo de Gás Natural 

O Complexo Industrial da Cargill será um potencial consumidor de GLP (gás liquefeito de 
petróleo), sendo um dos principais insumos nos processos industriais de plantas de 
fermentação. A Compagas é a fornecedora de gás natural na rede instalada até a região onde 
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pretende se instalar o complexo, e tem uma capacidade de fornecer até 10.000 m³/h (nas 
condições de referência 20ºC e 1atm), o equivalente a 7,2 milhões de m³/mês. 

Nas mesmas condições de referência, atualmente a Cargill consome cerca de 70.000 m³/mês 
de GLP, com previsão para ampliar seu consumo para 200.000 m³/mês, para atender à 
expansão da fábrica futuramente. Já a Evonik consome aproximadamente 900.000 m³/mês. É 
previsto que as demais indústrias do complexo, somadas, também consumam outros 900.000 
m³/mês, totalizando cerca de 2 milhões m³/mês durante a máxima operação do complexo. 

Considerando ainda que nem todo parceiro do complexo será usuário desse recurso, a rede 
de fornecimento de GN da Compagas não será um fator limitante para a implantação do 
complexo, consumindo menos de 30% da capacidade da rede.  

6.4.9 – Consumo de Energia Elétrica 

De acordo com as diretrizes do modelo OTF, a Cargill será a responsável pelo fornecimento 
de energia para todas as demais indústrias do complexo. Dessa forma, a linha de transmissão 
de 138 kV e a subestação da Cargill devem ter capacidade para distribuir energia de acordo 
com a demanda das novas indústrias. 

A capacidade (potencia) dos equipamentos atualmente instalados é de 40 MVA (37 MW), 
sendo que a Linha de Transmissao instalada tem a capacidade de 80 MVA (74MW).  

Atualmente a Cargill e Evonik juntas têm demanda contratada de 24 MW e a previsão é que 
com as expansões da Cargill com as demais indústrias incluindo Evonik, consumam outros 40 
MW, totalizando 70 MW/h na operação do complexo industrial. Isso fará com que a rede opere 
próximo de sua capacidade máxima – aproximadamente 88% da capacidade.   

Nas projeções atuais, o complexo não terá problemas em operar com a rede de transmissão 
recém-licenciada. Todavia, é preciso atenção em caso de aumento não previsto na 
capacidade de uma, ou mais, indústrias do complexo. Caso isso ocorra, a Cargill deverá 
licenciar uma ampliação da sua linha de transmissão de energia. 

6.4.10 – Capacidade de Tratamento e Destinação Final de Resíduo 

A planta industrial da Cargill, hoje, tem capacidade produtiva para beneficiar 1.200 t/dia de 
milho, e conta com aproximadamente 200 funcionários diretos. O volume médio gerado de 
resíduos sólidos é de aproximadamente 600 toneladas/mês, sendo 7,5% de recicláveis, 1,35% 
de rejeitos, 91% de orgânicos e 0,15% de perigosos. 

O destino final desses resíduos sólidos tem sido o Aterro Sanitário Municipal de Castro-PR 
para a disposição dos rejeitos; empresas de compostagem para os orgânicos; empresas 
recicladoras recebem os recicláveis; e, Aterros Classe I para os perigosos. 

Já a planta industrial da Evonik, conta com 100 funcionários diretos, no entanto tem operado 
50,5% da sua capacidade total. O volume gerado de resíduos sólidos é de aproximadamente 
123 m³/mês, e tem como destinação final em diversos receptores, entre eles o Aterro 
Municipal de Palmeira e o Aterro da Essencis, localizado em Curitiba. 

Ainda, considerando outras cinco indústrias parceiras operando no Complexo Industrial e com 
um porte similar ao da Evonik, o volume projetado para a geração de resíduos sólidos deverá 
ultrapassar os 1500 m³/mês para todo o complexo, tendo a mesma destinação dos resíduos 
individuais acima elencados. Importante mencionar que essa é uma projeção inicial, e os 
valores exatos de geração só poderão ser obtidos quando da operação das indústrias 
parceiras. 

Para uma previsão futura em relação a essas projeções é importante verificar a capacidade do 
Aterro Municipal de Castro, bem como sua previsão de vida útil, porém, a empresa Inova 
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Ambiental, responsável pela operação do aterro, não repassou as informações solicitadas. 
Pela falta de informação a respeito do aterro municipal, o Complexo Industrial deve prever 
outras destinações para os materiais gerados nos processos industriais, como aterros em 
municípios vizinhos, aterros particulares ou até mesmo apoiar na implantação de novo aterro 
para a região. 

É de conhecimento que os resíduos gerados têm grande potencial para aproveitamento em 
outras áreas, como nutrição animal, considerando a característica mais orgânica do resíduo. 
Ainda, é necessário que sejam colocadas em prática medidas de reciclagem, redução e 
demais técnicas de minimização ou tratamento de resíduo.  

Dadas essas considerações, o Complexo Industrial, integrado, inicialmente, pela Cargill e 
Evonik, possuirá uma diversidade de alternativas para destinar adequadamente seus resíduos 
sólidos, que vão além da capacidade estrutural do município de Castro-PR para tratamento e 
destinação final de resíduos sólidos. 

6.4.11 – Disponibilidade de Mão-de-obra 

Castro apresenta uma economia primária com forte participação econômica, pois a mesma 
contribui com 30% do PIB Municipal. Esta importância advém de alguns fatores como alta 
mecanização dos produtores, elevada produtividade dos cultivos, principalmente o milho que 
tem uma relação tonelada por hectare acima do estado, significativa presença de grandes 
agroindústrias e por fim a infraestrutura institucional voltada para a agropecuária como a 
Fundação ABC, Colégio Agrícola Estadual Olegário Macedo, Instituto Cristão, Cooperativa 
Castrolanda e o Sindicato Rural de Castro.  

A Fundação ABC contribui para o aumento da produtividade no município, pois realiza 
pesquisa, desenvolvimento agropecuário, além de também desenvolver e facilitar a 
descoberta e o uso de inovações. O Instituto Cristão como o Colégio Agrícola oferecem 
cursos técnicos na área da agropecuária com vista a capacitar à mão de obra local, na 
maioria, jovens do ensino médio, para atuarem no setor.  

A Cooperativa Castrolanda, empresa privada fundada por imigrantes holandeses, situada no 
município, é uma cooperativa do segmento agropecuário que possui 849 produtores 
cooperados. Foi fundada em 1951 e a matriz está sediada em Castro, no Paraná e as 
unidades de negócios são divididas em Operações (agrícola, carnes, leite, batata, feijão e 
corporativa) e a Industrial (carnes, leite, batata). Tem alta representatividade e contribui 
fortemente para o crescimento e evolução do setor. É também um empregador relevante 
sendo um dos fatores que demanda e justifica a presença de instituições voltadas ao 
desenvolvimento agropecuário e a capacitação da mão de obra. 

O Sindicato Rural de Castro atua como apoio aos pequenos produtores e trabalha em 
conjunto com EMATER, Cooperativa Castrolanda e Prefeitura para integrar esses agricultores 
ao setor agroindustrial. 

Dessa forma, Castro se caracteriza economicamente como um ambiente agrícola bem 
desenvolvido com poucos estrangulamentos e torna a chegada de outros empreendimentos 
do setor atrativa. E também evidencia significativa disponibilidade de mão de obra qualificada 
para o setor, por haver outros empreendimentos correlatos e instituições de capacitação. 

Além da conjuntura favorável de Castro, a presença do Complexo Industrial, composto até 
então pela Cargill e a Evonik já geraram empregos diretos e indiretos (prestadores de serviço), 
além também de empregos de efeito renda, gerados pelo desenvolvimento do município, ou 
seja, o aumento da renda advinda do complexo industrial criam demandas e também 
incremento no consumo de outros setores não correlatos, como alimentação, vestuário, 
telefonia, transporte entre outros.  
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Estima-se que atualmente foram alocados 200 trabalhadores diretos e 160 indiretos na Cargill 
e 100 diretos e 76 indiretos na Evonik. Este dado se refere à absorção efetiva da mão de obra 
feita pelas indústrias, pois ao longo das fases do empreendimento há uma flutuação dos 
empregos diretos e indiretos gerados.  

A maior demanda de mão de obra ocorreu no período das obras, fase de instalação, havendo 
posteriormente uma redução na fase de operação, ou seja, o empreendimento absorveu a 
quantidade de mão de obra realmente necessária ao seu funcionamento. Espera-se assim 
que cada nova fábrica instalada na área gerará uma média de 150 postos de trabalho diretos 
na fase de operação. 

Dentre os trabalhadores alocados 65% é mão de obra local, e ocupam cargos de vários níveis 
de responsabilidade e qualificação como: auxiliares de produção, operadores de produção, 
analistas de laboratório, assistentes administrativos, encarregados, etc. As empresas não 
fornecem alojamento, preferencialmente busca-se mão de obra que reside no município, os 
trabalhadores oriundos de outros locais alugam residência na região, o que tem valorizado os 
preços dos alugueis e gerado valor ao setor imobiliário.  

As fábricas também fornecem transporte e alimentação para os funcionários, o que se 
configura em demanda para serviços por parte das indústrias e fator de geração de emprego 
indireto, pois o transporte é realizado pela empresa Iapó e aloca atualmente 11 motoristas. Os 
espaços físicos dos refeitórios são próprios das fábricas, mas os cozinheiros e demais 
membros da equipe são terceirizados da empresa Sodexo do Brasil Ltda. Atualmente são 
alocados 10 funcionários destinados ao preparo da alimentação. 

6.5 – BALANÇOS MATERIAIS – FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA DO PROCESSO  
INDUSTRIAL 

O conceito de complexo industrial define fronteiras físicas através das quais são orientados 
fluxos de matérias primas e insumos necessários às conversões industriais.  Entre matérias 
primas, segue o milho para abastecimento da planta industrial da Cargill como majoritária, 
sendo convertido em produtos distintos que podem ou não atender demais plantas do 
complexo como matérias-primas. 

Entre os principais insumos, seguem água, energias térmica e elétrica, mão-de-obra, 
transportes, todos permeando as fronteiras do complexo. 

Adicionalmente aos produtos, as plantas industriais são igualmente geradoras de resíduos 
que permeiam as fronteiras do complexo após depuração para lançamento em ambiente 
natural. 

A representação dos fluxos diversos de entrada e saída do complexo para abastecimento das 
plantas industriais componentes segue exposta na Figura 6.128, com indicações de 
possibilidades de sinergias entre plantas. 

Os fluxos de entrada (setas à esquerda das unidades industriais) correspondem 
majoritariamente a matérias primas, insumos, combustível, água, energia. As transferências 
entre unidades refletem a sinergia do Complexo com o aproveitamento e otimização dos 
recursos gerados entre indústrias e aqueles com uso comum. Os fluxos de saída 
compreendem produtos, vapor, efluentes líquidos, resíduos sólidos, calor e emissões gasosas 
(representados pelas setas à direita das unidades industriais). 

Neste contexto, os fluxos de entrada e saída serão avaliados para cada unidade industrial a 
ser instalada no Complexo, considerando os efeitos de sinergia entre as indústrias. 

A composição dos balanços para as unidades, em acordo com a representação da Figura 
6.128, é detalhada nas principais correntes de entrada e saída, quantificadas em função da 
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massa de matéria prima beneficiada, conforme exposto na Figura 6.128 para o caso da 
Cargill. 

Figura 6.128 – Representação dos Fluxos de Entrada e Saída das Unidades Industriais 
Componentes do Complexo Industrial 

 

Fonte: EGM, 2016. 

Para cada unidade industrial, representada analogamente à Figura 6.129, seguem entradas 
de matérias primas e insumos (lado esquerdo) e saídas de produtos de transformação, 
subprodutos e resíduos (lado direito). Para o caso específico da Cargill, representado, a 
entrada apresenta fluxos de milho, cavaco, água, vapor e químicos, em quantidades 
vinculadas, expressas em unidades diárias. 

Da conversão própria da planta industrial, resultam possíveis produtos (maltose, dextrose ou 
glucose, amidos diversos) e emissões como gases, efluentes líquidos e resíduos sólidos, 
igualmente vinculados às quantidades de entrada e expressos em unidades diárias. 

Para cada planta industrial a ser instalada no complexo, a quantificação do balanço é 
imperativa para avaliação das demandas de massa e energia, comparáveis às ofertas 
disponíveis. 

Os fluxos aplicados a cada unidade permitem alcançar a somatória das demandas de 
recursos do complexo e da geração de produtos e resíduos. A somatória dos fluxos deve ser 
comparada com os recursos disponíveis do entorno para avaliação dos níveis de 
comprometimento. 
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Figura 6.129 – Balanços Materiais para Unidades Industriais do Complexo 
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7 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

O item ora apresentado é a avaliação ambiental realizada à luz dos impactos decorrentes da 
implantação e operação do Complexo Industrial da Cargill no meio ambiente. O Art. 3º da Lei 
Nº 6.938/81, que regulamentou a Política Nacional do Meio Ambiente, define o meio 
ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Pode-se 
afirmar então, com base nessa definição, que o meio ambiente não trata apenas de um 
conjunto de bens naturais, e sim todas as suas relações, condições e fatores resultantes do 
mesmo. 

Na análise da implantação e operação do empreendimento em questão, assim como de 
qualquer outro, o equilíbrio atual do meio ambiente é rompido, criando uma nova relação 
entre os componentes ambientais, o qual busca novo equilíbrio, gerado agora pela nova 
estrutura, porém com níveis diferenciados do original. 

Esse rompimento do equilíbrio atual, segundo a Resolução Nº 001 do CONAMA, de 
23/01/86 pode ser traduzido na definição de impacto ambiental, como “qualquer alteração 
das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades 
sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a 
qualidade dos recursos ambientais”. 

É necessário, portanto, a identificação e a análise de tais alterações, visando à proposição 
de ações que tenham como o objetivo tornar o quadro ambiental futuro o mais positivo 
possível, evidentemente dentro de um novo equilíbrio entre os fatores ambientais, e ao 
mesmo tempo que promova a inserção do empreendimento ora pretendido pela Cargill. 

A avaliação ambiental apresentada a seguir contempla a seguinte estrutura: 

 Metodologia; 

 Identificação e caracterização dos impactos positivos e negativos, e; 

 Definição e caracterização das medidas potencializadoras, mitigadoras e /ou 
compensatórias. 

7.1 – METODOLOGIA 

A avaliação de impactos decorrentes de uma determinada atividade envolve uma análise 
integrada de todos os componentes que interagem. MUNN (1975) resume como atributo 
desejável de um método sua capacidade de atender às seguintes funções na avaliação de 
impactos ambientais: 

 Identificação; 

 Predição; 

 Interpretação; 
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 Comunicação; e, 

 Monitoramento. 

A metodologia de avaliação ambiental utilizada nessa análise tem como base uma matriz de 
interação, onde se procura estabelecer a relação causa/efeito das atividades previstas na 
implantação e na operação do empreendimento com o meio ambiente. 

A realização da análise ambiental do empreendimento proposto deve atender aos seguintes 
quesitos: 

 Caracterização das atividades inerentes à implantação e operação do 
empreendimento; 

 Diagnóstico ambiental dos meios físico, biológico e socioeconômico; 

 Definição dos fatores e componentes ambientais a serem avaliados; 

 Elaboração de matrizes com a identificação, qualificação e quantificação dos 
impactos para cada meio, fator e componente; 

 Identificação e análise dos impactos ambientais; 

 Definição e caracterização das medidas potencializadoras, mitigadoras e/ou 
compensatórias. 

7.1.1 – Avaliação de Impactos Ambientais 

A avaliação de impactos tem por objetivo qualificar os efeitos de um empreendimento sobre 
o meio ambiente mediante a análise e valoração da relação entre as operações e atividades 
do empreendimento com os componentes ambientais. A metodologia adotada é baseada na 
proposição de Leopold et al. (1971), também conhecida como matriz de interação, a qual foi 
adaptada para o presente estudo. 

A matriz de interação apresenta uma listagem disposta em dois eixos: em um deles, estão 
as operações e atividades do empreendimento e, no outro, os fatores e componentes 
ambientais que podem ser afetados. Esta matriz permite uma visão geral das atividades 
previstas, dos impactos decorrentes e dos fatores ambientais afetados, destacando as 
atividades com maior potencial para promover impactos ambientais de acordo com a 
análise. O cruzamento de um dos componentes ambientais com uma das atividades do 
empreendimento determina a unidade básica da matriz, a qual é qualificada mediante a 
adoção de atributos que exprimam o dimensionamento do efeito da atividade sobre o 
componente ambiental. 

Uma das premissas da presente avaliação relaciona-se à natureza do empreendimento em 
questão. Uma vez que o mesmo se refere basicamente à delimitação da área destinada à 
criação do Complexo Industrial, alguns impactos podem ser previstos, uma vez que as 
indústrias a serem estabelecidas terão por base o desenvolvimento de processos de 
fermentação, conforme descrito na caracterização do empreendimento. Desta forma, para 
fins de maior visibilidade do projeto, são aqui previstos impactos gerais e estabelecidas 
diretrizes para o licenciamento futuro das indústrias que vierem a se instalar no complexo, 
estão definidas principalmente pela capacidade de carga do ambiente. 

Diante do citado, são apresentadas duas vertentes diferenciadas para os impactos 
ambientais e respectivas medidas, conforme seguem:  
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a. A primeira, referente à fase de instalação, entendendo que o licenciamento em si 
condiz com a liberação do terreno para inserção do Complexo Industrial, conforme 
descrito em item específico. 

b. A segunda, referente à operação, referente aos impactos potenciais oriundos do tipo 
de indústrias com perfil para se instalarem no local, considerando a capacidade de 
suporte local. 

7.1.1.1 – Identificação e Descrição 

As matrizes de interações se apresentam como técnicas bidimensionais de relacionamento 
de ações com fatores ambientais, basicamente orientadas para a identificação e passíveis 
de incorporação de parâmetros de avaliação. Constituem, portanto, formas de organização 
de informações em tabela, com atividades de projeto em um eixo e características 
ambientais em outro eixo. Desta forma, apresentam-se a seguir as características do 
empreendimento e os componentes ambientais passíveis de alteração. 

7.1.1.1.1 – Atividades 

As atividades a serem desenvolvidas na implantação e operação do empreendimento da 
Cargill foram descritas de forma detalhada no item 3 deste estudo. Entretanto, para uma 
melhor compreensão dos impactos ambientais, a Tabela 7.01 apresenta uma abordagem 
sucinta das principais fases e atividades do empreendimento, considerando apenas a 
definição da área do Complexo Industrial.  

Tabela 7.01 – Fases e Principais Atividades do Empreendimento Considerando o 
Licenciamento em Questão 

FASE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO 

Elaboração de cronogramas preliminares 

Articulação com indústrias parceiras 

Articulação com o Município 

Negociação e aquisição de terras 

IMPLANTAÇÃO 

Demarcação da área 

Elaboração de projeto básico de infraestrutura (arruamento, drenagem de 
águas pluviais, iluminação). 

OPERAÇÃO Instalação das indústrias (ver abaixo) 

Fonte: Cargill adaptado por STCP Engenharia de Projetos (2016). 

O estabelecimento do Complexo Industrial visa à instalação de empreendimentos 
destinados ao beneficiamento dos produtos da Cargill, tendo por base processos de 
fermentação. A instalação de tais empreendimentos consistirá na fase de operação do 
Complexo. Entretanto, cada indústria a ser instalada irá requerer um processo específico de 
licenciamento, no qual deverão ser avaliados os seus reais impactos ambientais decorrentes 
de sua instalação e operação.  

A Tabela 7.02 apresenta as atividades que podem ser preconizadas para a fase de operação 
do Complexo Industrial, a qual é, portanto, considerada a partir da instalação das indústrias. 
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Uma vez que tais indústrias ainda não se encontram definidas, para o momento são 
previstos apenas impactos de ordem geral.  

Tabela 7.02 – Fases Específicas e Principais Atividades Relacionadas à Operação do 
Complexo Industrial da Cargill no Cenário de Instalação de Indústrias 

FASE ATIVIDADES 

PLANEJAMENTO 

Articulação com indústrias parceiras 

Elaboração de projetos e cronogramas 

Prospecções de recursos 

Comunicação com população  

Definição dos termos de contratos com indústrias integrantes do complexo 

IMPLANTAÇÃO 

Contratação de mão-de-obra 

Remoção da cobertura vegetal (culturas e/ou pasto) 

Instalação das conexões das indústrias ao sistema de coleta de efluentes 

Obras de terraplenagem 

Manutenção de estradas e vias de acesso 

Abertura de valas e implantação de dutos 

Estocagem de materiais e insumos 

Instalação das conexões das indústrias ao sistema de captação e 
armazenamento de água 

Implantação do canteiro de obras 

Ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais 

Construção civil  

Extração de material de empréstimo 

Disposição de material excedente em bota-fora 

Transporte de pessoal (rodoviário) 

Movimentação de máquinas e equipamentos 

OPERAÇÂO 

Contratação de mão-de-obra 

Manutenção de estradas e vias de acesso 

Movimentação de máquinas e equipamentos 

Transporte rodoviário de materiais e insumos para a operação 

Estoque de insumos e matérias primas 

Processamento industrial de matérias-primas e insumos 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos (2016). 

As tabelas apresentadas acima têm características orientadoras para a avaliação 
subsequente de impactos de cada uma das indústrias que vierem a se instalar na região. 
Quando da realização dos estudos específicos, sugere-se que o modelo proposto para a 
avaliação de impactos decorrentes de sua instalação no Complexo Industrial observa a 
seguinte sequência. 
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 Nova avaliação qualitativa das condicionantes, deficiências e potencialidades de 
recursos da área e de seu entorno durante a instalação de cada uma das indústrias 
no Complexo, compreendendo especialmente recursos hídricos, solo, qualidade do 
ar, sistema viário, equipamentos urbanos, recursos humanos, renda e 
desenvolvimento econômico; 

 Avaliação quantitativa dos fluxos de entrada e saída das unidades industriais 
previstas para o Complexo (ou passíveis de instalação) durante a fase de operação, 
considerando correntes de entrada (matérias primas, insumos, combustíveis, água, 
energia, transporte, etc.) e saída (produtos, resíduos), além de sinergias entre 
unidades. Efeitos de sinergia podem contribuir para atenuação de impactos por conta 
do compartilhamento de infraestruturas, utilização otimizada de fluxos materiais e 
energéticos, etc.; 

 Avaliação dos impactos ambientais sobre os fatores, considerando atributos 
apropriados, para a totalidade do Complexo Industrial. Na avaliação, deverá ser 
inserida a relação entre comprometimento de recursos (em acordo com estimativas 
dos fluxos de entrada e saída) e sua disponibilidade (em acordo com a avaliação da 
disponibilidade do entorno). Nesse último caso, a condição da carga do ambiente 
para o suprimento das necessidades do empreendimento deverá ser considerada em 
aplicação isolada. A variável definirá a relação entre demandas de recursos do 
complexo industrial e ofertas de recursos do entorno, resultando, para cada impacto 
avaliado, os valores numéricos: 

 Carga > 1 – oferta superior à demanda; 

 Carga < 1 – oferta inferior à demanda. 

A identificação de qualquer impacto com carga inferior a 1 inviabiliza prontamente o projeto, 
demandando ação reparatória se possível. Deste modo, a condição da variável carga torna-
se categórica, permitindo ou não o avanço do processo de instalação de cada indústria. 

7.1.1.1.2 – Fatores e Componentes Ambientais 

A Tabela 7.03 apresenta os fatores e os componentes ambientais passíveis de sofrerem 
algum tipo de alteração em razão das atividades nas fases de implantação e operação do 
empreendimento. Tais fatores e componentes foram definidos pela equipe técnica 
responsável pela elaboração desse estudo, tomando como base os principais resultados 
obtidos no diagnóstico ambiental realizado e na análise das atividades do empreendimento 
em questão. 

Tabela 7.03 – Fatores e Componentes Ambientais Considerados Nesta Avaliação 

MEIO FATOR AMBIENTAL COMPONENTES 

Físico 

Ar 
Qualidade 

Ruídos 

Água 
Superficial/Subterrânea 

Qualidade  

Quantidade 

Solo / Subsolo 

Estrutura física 

Composição química 

Relevo e paisagem 
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MEIO FATOR AMBIENTAL COMPONENTES 

Biótico 

Flora 

Diversidade 

Regeneração 

Ocorrência de espécies raras, endêmicas e 
ameaçadas 

Fauna 

Fauna terrestre e aquática 

Diversidade 

Ocorrência de espécies raras, endêmicas e 
ameaçadas 

Socioeconômico 

Estrutura Fundiária Uso e Ocupação do Solo 

Aspectos Sociais 

Fluxos Migratórios 

Educação 

Saúde 

Serviços Básicos 

Infraestrutura Transportes 

Economia regional 
Emprego, Setores primário, secundário e terciário, 
balança comercial, renda, PIB, impostos 

Patrimônio Arqueológico e 
Cultural 

Patrimônio arqueológico 

Patrimônio histórico e cultural 

Fonte: Cargill adaptado por STCP Engenharia de Projetos (2016). 

7.1.1.2 – Atributos Analisados 

A avaliação dos impactos sobre os fatores relacionados, consequentes da implantação e 
operação do empreendimento, é conduzida com a qualificação destes segundo atributos 
apropriados (probabilidade, magnitude, frequência, etc.). Surge da avaliação o conjunto de 
medidas mitigadoras destinadas à minimização dos impactos até níveis aceitáveis para a 
garantia do avanço seguro do projeto. O objetivo da qualificação é padronizar a análise 
através da base comum fator / impacto, considerando as seguintes características e 
atributos: 

i. Natureza de impacto: um impacto pode ser positivo ou negativo. 

ii. Fase de ocorrência: o impacto, seja ele positivo ou negativo, pode ser gerado em uma, 
ou mais fases do empreendimento, podendo ocorrer durante o planejamento, 
implantação ou operação.  

iii. Causas: um impacto pode ter causas diretas (isto é, pode ser originado diretamente a 
partir das atividades, estruturas ou resíduos do empreendimento), indiretas (isto é, ser 
originado a partir de impactos diretos) ou ter ambas as origens, evidenciando 
sinergias.  

iv. Magnitude: considera a intensidade ou porcentagem da área onde o impacto ocorrerá;  

v. Amplitude: circunscreve a área onde o impacto será observado; pode ser restrito à 
área do empreendimento ou disperso para outras regiões. 
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vi. Prazo do Efeito: indica o momento do início do impacto, que pode ser imediatamente 
após iniciado o efeito causal ou em curto, médio ou longo prazos. 

vii. Horizonte de tempo: refere-se à duração do impacto, a qual pode ser permanente (isto 
é, o impacto continua mesmo quando cessa o efeito causal) ou temporário (o impacto 
cessa junto com o efeito causal). 

viii. Incidência: Refere-se ao tipo do impacto. Pode ser direto (isto é, quando as atividades 
incidem diretamente sobre os componentes do meio afetados), indireto (quando 
decorre de impactos diretos) ou risco (quando há incertezas quanto à incidência do 
impacto).  

A Tabela 7.04 relaciona os atributos dos impactos com sua descrição e qualificação.  

Tabela 7.04 – Classificação e Especificação Utilizada na Qualificação dos Impactos 

ATRIBUTO DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Natureza 
Indica o tipo de efeito 
da atividade sobre o 
fator ambiental 

Positivo (+) 
Impacto benéfico ao fator 
considerado 

Negativo (-) 
Impacto adverso ao fator 
considerado 

Causas 
Indicam as origens 
do impacto ou risco 

Diretas (D) 

As causas do impacto decorrem 
diretamente das atividades, 
estruturas e operação do 
empreendimento 

Indiretas (I) 
As causas do impacto decorrem de 
impactos diretos 

Magnitude 
Indica a grandeza 
ou tamanho do 
impacto 

Pequeno (P) Impacto de pequena magnitude 

Médio (M) Impacto de média magnitude 

Grande (G) Impacto de grande magnitude 

Amplitude 
Indica o nível de 
abrangência do 
impacto 

Local (L) Restrito à área do projeto 

Regional (R) Extrapola a área do projeto 

Prazo do efeito 

Avalia o período de 
tempo no qual o 
impacto irá se 
manifestar 

Curto prazo (CP) Manifestação em até 1 ano 

Médio prazo (MP) Manifestação entre 1 e 3 anos 

Longo prazo (LP) Manifestação acima de 3 anos 

Horizonte de 
tempo 

Determina o período 
de permanência do 
impacto 

Temporário (T) 
Permanecerá parte do tempo sem 
repetição 

Cíclico (C) 
Permanecerá parte do tempo com 
repetições periódicas 

Permanente (P) 
Permanecerá durante todo o 
empreendimento 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos (2016). 
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7.2 – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS 

7.2.1 – Fase de Instalação 

Conforme salientado neste capítulo, a fase de instalação refere-se exclusivamente à 
delimitação da área do Complexo Industrial da Cargill, não sendo previstas ações ou 
atividades de modificação do uso do solo local. Desta forma, não são preconizadas, nesta 
etapa, impactos sobre os meios físico ou biótico. Mesmo impactos de natureza secundária, a 
exemplo de alterações do solo ou da biota, decorrentes de impactos primários incidentes 
sobre os componentes socioeconômicos, não podem ser previstos, uma vez que, até que se 
consolide o processo de licenciamento do Complexo Industrial, o uso do terreno 
permanecerá o mesmo estabelecido até então, conformado pela utilização do solo para 
atividades agrícolas. 

Diante dessas condições, para a fase de instalação são previstos apenas impactos sobre os 
componentes socioeconômicos, os quais são descritos a seguir.  

7.2.1.1 – Meio Antrópico 

7.2.1.1.1 – Uso e Ocupação do Solo 

a) Impacto: Influência na dinâmica de valorização da terra e especulação imobiliária 

Descrição do Impacto: 

A pesquisa de propriedades disponíveis e de mercado de terras para avaliação e aquisição 
provoca alteração na dinâmica do valor de terra na região. Para definir o local a ser 
implementado o Complexo Industrial, foi realizado estudo específico de mercado para 
expansão da unidade de negócios de Amidos e Adoçantes da Cargill. Tal situação teve início 
na instalação das fábricas da Cargill e da Evonik, as quais passaram por processos 
específicos de licenciamento ambiental e já se encontram em operação.  

A concretização da compra da área e o início da operação das fábricas mencionadas já 
alterou a economia em setores específicos, por exemplo, investimentos em construção civil, 
comércio e serviços. Os efeitos serão permanentes, pela elevada produção de milho e 
logística local. A proposta de Complexo Industrial propõe utilizar, em cadeia, matérias-
primas, produtos e resíduos, otimizando a logística do negócio, a ausência de custos com 
frete, transporte de mercadorias, entre outros, e formatando um ciclo de envolvimento entre 
as empresas instaladas.  

No momento da implantação de empreendimentos pode ocorrer um processo de 
especulação imobiliária, ou seja, uma acentuada valorização do valor das terras e imóveis 
em áreas adjacentes ao empreendimento.  Diversas instituições mencionaram a valorização 
imobiliária como reflexo da industrialização do município. Houve relatos sobre a dificuldade 
de encontrar imóveis para alugar.  
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Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Positivo 

Causas Direta 

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Longo Prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

7.2.1.1.2 – População Local  

a) Impacto: Receios e expectativas da população local  

Descrição do Impacto: 

As expectativas geradas pela implantação do Complexo Industrial são elevadas e geram 
impressões tanto positivas quanto negativas. As impressões positivas são associadas às 
oportunidades abertas pelo empreendimento, principalmente geração de empregos e 
aumento da arrecadação tributária, com o consequente aumento da renda local e regional, 
com melhorias na qualidade de vida da população residente. 

Segundo relatos, a instalação das novas indústrias trouxe visibilidade para a cidade de 
Castro. O Poder Público menciona que por ser uma empresa internacional, a Cargill 
aumenta a visibilidade do município o que favorece a atração de novas indústrias, 
desenvolvimento do turismo e geração de empregos. Há expectativa de aumento de 
recursos financeiros para as prefeituras, em razão dos impostos recolhidos  

A população local espera o aproveitamento da mão-de-obra disponível, notadamente em 
atividades relacionadas a serviços gerais ou em trabalhos nos quais possam aproveitar o 
conhecimento dos moradores, sem exigência de mão de obra qualificada.  

Os receios vinculam-se à alteração na dinâmica local, relacionados ao aumento do fluxo 
populacional, aumento da pressão sobre os serviços públicos e sobre a dinâmica social e 
piora das condições de segurança pública, entre outros.  

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Direta 

Magnitude Grande 

Amplitude Regional 

Prazo do efeito Curto Prazo  

Horizonte de tempo Temporário 
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7.2.2 – Fase de Operação 

Conforme citado, a fase de operação do Complexo Industrial coincidirá com a etapa de 
instalação das indústrias que efetuarão o beneficiamento dos produtos da Cargill. A 
formação de parcerias com tais indústrias serão efetuadas a partir do processo de 
licenciamento do Complexo, sem que haja ainda uma definição das mesmas. Para o 
momento, estabelece-se apenas que tais indústrias terão por base o processo de 
fermentação. 

Considerando que as indústrias e seus processos específicos ainda não são definidos, 
nesta fase descrevem-se apenas impactos gerais decorrentes da instalação dos pátios 
industriais, sem previsão dos efeitos da operação destes. Desta forma, cada indústria 
demandará, posteriormente, seu próprio processo de licenciamento para instalação no 
Complexo, no qual deverão ser efetuadas predições dos seus respectivos impactos e sua 
adequação à capacidade de carga do ambiente. 

Diante dessas condições, são descritos para o momento os impactos decorrentes das 
atividades de movimentação do solo e de construção de pátios industriais. 

Considera-se que os impactos socioeconômicos da fase de operação são os mesmos da 
implantação. 

7.2.2.1 – Meio Físico 

7.2.2.1.1 – Fator Ambiental: Ar 

a) Impacto: Alteração da qualidade do ar pela emissão de materiais particulados decorrentes 
da terraplanagem e canteiro de obras. 

Descrição do Impacto: 

Durante as obras que impliquem em movimentação de terra, como terraplanagem e 
operação do canteiro de obras a qualidade do ar será afetada pela emissão de particulados 
(poeiras), ruídos e gases provenientes da queima de combustíveis pelo maquinário utilizado 
para a execução das obras. Tal impacto é temporário e restrito ao período de construção e 
operação do canteiro de obras. 

Atualmente, a área do empreendimento já apresenta este impacto, de maneira reduzida, 
relativa especialmente aos períodos de plantio e colheita da safra, quando se observa a 
movimentação intensa de tratores, caminhões e colheitadeiras, resultando em emissão de 
particulados, gases e ruídos, porém, em menor magnitude quando se comparados à 
construção civil de plantas industriais. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas e indiretas 

Magnitude Média 

Amplitude Regional 

Prazo do efeito Médio Prazo 
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Atributos 

Horizonte de tempo Permanente 

 

b) Impacto: Alteração da qualidade do ar pela emissão de gases provenientes do processo 
industrial e queima de materiais em caldeiras. 

Descrição do Impacto: 

Os processos de operação das plantas industriais parceiras da Cargill deverão gerar a 
emissão de gases, assim como já ocorre nas fábricas da Evonik e da própria Cargill. Cada 
indústria pode possuir diversas chaminés e diversas fontes de emissão, sendo elas do tipo 
fixas ou móveis. É necessário que cada uma das fontes de poluição atmosférica tenha um 
sistema de controle específico, mitigando, dessa forma, o nível de poluentes liberados para 
a atmosfera. As fábricas da Cargill e Evonik já contam com seus sistemas de controle, 
aprovados pelo órgão ambiental ao longo dos seus licenciamentos. 

As caldeiras da Cargill deverão abastecer sua planta industrial e do restante das indústrias 
parceiras. As caldeiras utilizarão a queima do cavaco para gerar vapor às indústrias. A(s) 
caldeira(s) deverá consistir numa das principais fontes de emissão do complexo industrial 
como um todo. 

Sugere-se, após instalação completa do complexo industrial, ou seja, após todas as 
indústrias parceiras estarem operando, a elaboração de um estudo detalhado sobre a pluma 
de dispersão das chaminés e fontes de emissão do complexo, de modo a aperfeiçoar as 
medidas de controle e tratamento destes gases para o entorno do empreendimento. 

Este impacto será permanente durante toda a operação do complexo industrial. Pode ser 
considerado um dos principais impactos da conversão do uso do solo atual para a instalação 
industrial. Todavia, é importante mencionar que não há áreas densamente habitadas no 
entorno próximo, reduzindo assim o impacto sobre o componente social. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas e indiretas 

Magnitude Média 

Amplitude Regional 

Prazo do efeito Médio Prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

c) Impacto: Alteração da qualidade do ar pela Intensificação da emissão de ruídos 

Descrição do Impacto: 

A emissão de ruídos pelas máquinas, equipamentos e veículos também se configura em um 
impacto negativo sobre a atmosfera da área de influência direta do empreendimento. 
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Durante a instalação das indústrias, a intensificação de ruídos será verificada pela 
movimentação de máquinas e equipamentos destinados ao preparo do terreno para a 
instalação das áreas industriais. Entretanto, nesta fase o impacto será temporário e de 
pequena magnitude, considerando-se que os moradores se estabelecem a grandes 
distâncias da obra. Por sua vez, durante a operação das indústrias instaladas, a geração de 
ruídos será verificada considerando-se o início ou o aumento da intensidade de diversas 
atividades vinculadas ou dependentes dos empreendimentos, como por exemplo, a 
intensificação do tráfego de veículos destinados ao transporte de insumos e produtos 
(especialmente caminhões), além das operações industriais propriamente ditas. Esse 
impacto será permanente, e terá reflexos tanto sobre a população local quanto a fauna. 
Cumpre informar, entretanto, que o impacto do trânsito de caminhões já é verificado em toda 
a região, haja vista sua vocação agrícola. 

Sobre os trabalhadores que estarão expostos a níveis de ruído acima de 85 decibéis (db), tal 
impacto será considerado como de maior intensidade, e será verificado especialmente 
durante as obras de construção de cada indústria. Estes impactos deverão ser tratados nos 
processos de licenciamento específicos de cada empreendimento. No caso da implantação 
do Complexo Industrial em si, este impacto poderá ser verificado apenas durante a 
movimentação do solo por máquinas e equipamentos, mas com a adoção das medidas 
propostas neste estudo, os efeitos adversos poderão ser prevenidos. 

Considerando todo o conjunto de fenômenos capazes de gerar alterações da qualidade do 
ar pela emissão de ruídos, este impacto pode ser considerado como de média magnitude, 
amplitude regional, permanente e estabelecido em curto prazo. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas 

Magnitude Média 

Amplitude Regional 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

7.2.2.1.2 – Fator Ambiental: Água 

a) Impacto: Alteração da qualidade das águas superficiais pela emissão de particulados 
decorrentes da terraplanagem e canteiro de obras 

Descrição do Impacto: 

As atividades de movimentação do solo para o preparo do terreno e instalação das 
indústrias poderão gerar o carreamento de material particulado para os corpos d’água 
circundantes à área do empreendimento, no caso, o rio Taquara. 

Como decorrência direta da emissão de material particulado derivado da construção das 
obras, poderá ser observada uma alteração na qualidade das águas superficiais do corpo 
hídrico nas proximidades (rio Taquara), especialmente se ocorrer durante o período de 
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chuvas fortes. Tal impacto, contudo, será de pequena magnitude em geral, especialmente 
considerando-se a inexistência de cursos d’água na área a ser diretamente afetada pelo 
empreendimento, e pelo relevo bastante plano da área. 

Os efeitos deste impacto, caso ocorram, também poderão ser sentidos em outros 
componentes e fatores ambientais que guardam algum tipo de relação direta com os 
recursos hídricos superficiais, principalmente a ictiofauna e, também, a população da região 
e as áreas agrícolas que, de alguma forma, depende da boa qualidade dos recursos hídricos 
superficiais. Entretanto, estes efeitos serão indiretos, e deverão ter uma magnitude bastante 
reduzida. 

Este impacto, caso venha a ocorrer, deverá ter uma magnitude pequena, amplitude local, a 
ser desenvolvido em curto prazo e temporário (isto é, deverá cessar após a interrupção de 
seu efeito causal). 

Deve-se salientar que a área de interesse, enquanto submetida a uso agrícola mecanizado 
intensivo, já sofre esses impactos de maneira contínua, agravado ainda pelo uso de 
fertilizantes e defensores agrícolas. Ao adotar medidas de tratamento de efluentes e 
providenciar a recuperação de parte significativa dos solos na área remanescente, a criação 
do complexo industrial da Cargill deverá reduzir os impactos atualmente vigentes sobre os 
recursos hídricos locais.  

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas e indiretas 

Magnitude Pequena  

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Temporário 

 

b) Impacto: Contaminação das águas superficiais proveniente da operação das indústrias 

Descrição do Impacto: 

O impacto de contaminação dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) pode ocorrer 
através do contato direto com o produto contaminante ou, então, através do carreamento de 
solos contaminados. 

Possibilidade de acidentes no manuseio de óleo, combustíveis, graxas e produtos químicos 
dos veículos de transporte e de equipamentos em geral podem atingir os rios e córregos, 
ocasionando a alteração da qualidade superficial da água. A lavagem inadvertida de 
máquinas e equipamentos e o lançamento direto dos efluentes gerados nestes cursos, sem 
o devido tratamento, também se constituem fontes de poluição de tais recursos. Nesses 
casos, os produtos poluentes que podem impactar os recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos são os seguintes: efluentes líquidos (domésticos e de serviços); óleos e 
graxas; lavagem de máquinas, equipamentos e veículos; resíduos sólidos; resíduos de 
produtos químicos utilizados na produção e solos contaminados por todos esses elementos. 
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Durante a fase de operação, a contaminação da qualidade das águas pode ser advinda 
tanto da presença de máquinas, equipamentos e veículos (especialmente caminhões, 
utilizados para transporte de bens e insumos) quanto em função de eventos acidentais com 
cada um dos produtos ou insumo relacionados ao processo industrial. Nestes casos, os 
elementos contaminantes poderão afetar o rio Taquara e as águas subterrâneas, caso haja 
percolação dos contaminantes no solo.  

A ETE Cargill deverá atender todos os requisitos ambientais necessários, atendendo 
também à legislação e os órgãos de controle. A Cargill deverá promover todos os esforços 
necessários para tratar e lançar os efluentes dentro dos padrões solicitados, não 
comprometendo a qualidade das águas superficiais, no caso, o rio Iapó. 

Como medida de controle, a Cargill optou por fazer a captação de água para abastecimento 
das indústrias no mesmo corpo hídrico, em um local à jusante do lançamento, numa técnica 
de reuso de água, o que demonstra o comprometimento em tratar e lançar o efluente de 
maneira adequada, já que poucos metros rio abaixo esta mesma água será captada e 
conduzida até as indústrias. 

Considerando o porte e a vazão do rio Iapó, e a vazão e a qualidade do lançamento de 
efluentes prevista, o impacto não deverá ser significativo. O diagnóstico da área de 
influência já comprovou a qualidade atual do corpo hídrico em questão, e também, a 
capacidade de receber essa vazão proveniente da ETE. Embora estudos elaborados nos 
rios Taquara e Iapó, pela Fundação ABC, demonstrem índices elevados de alguns 
componentes, como fósforo e nitrogênio, provavelmente oriundos de defensores agrícolas e 
fertilizantes, já que a região é totalmente voltada para agricultura. Observando esse cenário 
atual, a instalação do complexo industrial pode até colaborar com a redução desses índices, 
reduzindo a incidência desses nutrientes com o solo. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas e indiretas 

Magnitude Pequena 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto Prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

c) Impacto: Redução da infiltração e aumento do escoamento superficial das águas pela 
compactação do solo 

Descrição do Impacto: 

A movimentação do solo por máquinas e equipamentos, destinada a receber as indústrias 
componentes do Complexo da Cargill, acabarão por gerar uma compactação do solo da 
ADA, causando assim a diminuição da infiltração de água e, por conseguinte, o aumento do 
escoamento superficial. Este aumento de vazão superficial poderá, por sua vez, 
desencadear processos erosivos (muito embora haja uma pequena inclinação do terreno), 
ampliando os efeitos de carreamento de material particulado para os recursos hídricos 
locais. 
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Na fase de operação, os pátios das indústrias contemplarão áreas impermeabilizadas por 
cimentos e asfalto, as quais impedirão a infiltração das águas e acelerarão ainda mais do 
escoamento superficial. Nessas condições, será de suma importância que o processo de 
ocupação da área contemple mecanismos de controle e disciplinamento das águas pluviais, 
ao mesmo tempo em que estabeleça espaços com jardins e outras atividades paisagísticas 
que permitam que uma parte das águas das chuvas ainda se infiltre nos solos locais. Tais 
procedimentos deverão ser previstos nos processos de licenciamento específicos de cada 
indústria. 

Considerando que a área a ser utilizada para o Complexo Industrial já é aplainada 
(requerendo assim pequena movimentação do solo), a ocorrência desse tipo de impacto 
será de média magnitude e amplitude local, desenvolvido em médio prazo (i.e., somente 
após estabelecidos os pátios industriais) e de forma permanente. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas 

Magnitude Média 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Médio prazo 

Horizonte de tempo Permanente  

 

7.2.2.1.3 – Fator Ambiental: Solo/Subsolo 

a) Impacto: Alterações nas características físicas e impermeabilização do solo 

Descrição do Impacto: 

As atividades a serem desenvolvidas para preparação do terreno da ADA, com vistas à 
recepção das indústrias, provocarão mudanças na estrutura do solo local, em especial 
relacionadas à sua compactação pela terraplenagem e pela movimentação de máquinas e 
equipamentos. Entretanto, o solo da ADA, originalmente de caráter hidromórfico, já se 
encontra profundamente modificado pelas atividades agrícolas locais, de forma que as 
mudanças durante a etapa de movimentação do solo e terraplenagem serão de pequena 
magnitude em geral. 

Na fase de construção das indústrias a serem estabelecidas localmente, a estrutura física do 
solo experimentará modificações mais intensas, inclusive decorrentes da sua cobertura e 
impermeabilização para as obras. Neste caso, os processos de licenciamento de cada 
indústria deverão indicar a área a ser utilizada e os modelos de revestimento do solo, bem 
como as medidas para manutenção de locais com cobertura vegetal com vistas à 
manutenção das funções do mesmo. 

A principal consequência deste impacto seria a impermeabilização de parte do solo por 
conta da conversão do uso atual (agricultura) para uso industrial. Considerando que a 
totalidade da área a ser utilizada para o Complexo Industrial será modificada pela 
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movimentação do solo, a ocorrência desse tipo de impacto será de grande magnitude e 
permanente para a ADA, detendo amplitude local e desenvolvido em curto prazo. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas 

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

b) Impacto: Alterações na Composição Química do Solo 

Descrição do Impacto: 

As atividades envolvendo veículos, máquinas e equipamentos na fase de instalação do 
empreendimento provocam possíveis riscos de derramamentos de combustíveis, óleos e 
graxas sobre o solo. Tal fato ocorrerá se não houver a manutenção de máquinas e 
equipamentos e medidas preventivas no processo. 

Durante a construção das indústrias a serem estabelecidas localmente, a composição 
química do solo poderá ser modificada tanto pela operação de máquinas e veículos quanto 
no caso de efluentes decorrentes do processo industrial atingirem o solo e causar infiltração 
em condições de eventos acidentais. Em ambos os casos poderá ocorrer a contaminação do 
solo. Nos processos de licenciamento de cada indústria deverão ser indicadas as medidas 
para controle de efluentes em casos de eventos acidentais com vistas à manutenção da 
composição química do solo remanescente. 

A mesma situação deve ser prevista para os tanques de armazenamento de químicos, 
presentes tanto na Cargill quanto na Evonik, e ainda deverão estar presentes também nas 
indústrias parceiras. 

Considerando que não são previstas grandes possibilidades de derramamento de efluentes 
e que estes somente serão verificados em eventos acidentais, a ocorrência desse tipo de 
impacto será de pequena magnitude e amplitude local, porém poderá ocorrer em curto prazo 
e deter caráter permanente, dependendo das características do componente contaminante. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas e indiretas 

Magnitude Pequena 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 
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c) Estabilização do Carbono Retido no Solo 

Descrição do Impacto: 

A maior parte do empreendimento proposto pela Cargill será estabelecida sobre solos 
hidromórficos antropizados, cuja estrutura e função foram amplamente modificadas pelas 
atividades agrícolas. Tais solos contemplam uma intensa rede de drenagem que gerou uma 
total descaracterização das condições biológicas e de grande parte das condições químicas, 
inclusive requerendo dos agricultores locais a utilização constante de insumos agrícolas 
para ampliar sua produtividade. 

A principal situação relativa aos solos locais refere-se à sua impermeabilização parcial em 
função da instalação das obras. Este impacto sugere de imediato uma condição negativa, 
uma vez que, em condições naturais protegidas, os solos hidromórficos apresentam elevada 
produtividade biológica e funcionam como depósitos aquíferos subsuperficiais, constituindo 
ainda em fixadores importantes de carbono orgânico. Ao serem manejados para o uso 
agrícola de maneira intensiva (como a observada na região nas décadas de 80 e 90), 
entretanto, as funções ecológicas desse solo são perdidas. Parte do carbono retido é 
desprendido para a atmosfera, ampliando o alcance do efeito estufa, e a própria estrutura do 
solo é modificada.  

Desta maneira, ao se efetuar a impermeabilização de parte dos solos alterados pela 
agricultura na área do complexo industrial e, principalmente, ao se efetuar a recuperação 
das áreas remanescentes florestais, localizados principalmente próximos ao rio Taquara, o 
atual impacto de emissão de carbono deverá ser controlado, bem como deverão ser 
parcialmente restauradas as funções ecológicas do solo nas proximidades dos recursos 
hídricos locais, já que a restauração completa das funções ecológicas dificilmente voltará a 
ocorrer. Estas condições denotam uma condição positiva à instalação do empreendimento 
na região, considerando-se o atual cenário de alteração vigente. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Positivo  

Causas Diretas  

Magnitude Média 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

7.2.2.1.4 – Fator Ambiental: Relevo e Paisagem 

a) Alteração da paisagem 

Descrição do Impacto: 

A modificação do modelo agrícola da ADA pela instalação de um Complexo Industrial 
proporcionará alterações significativas na paisagem regional. As condições da paisagem 
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local serão alteradas desde a execução de terraplanagem e movimentação de solos até a 
implantação de instalações. Com o término das obras, o Complexo Industrial será parte 
permanente na paisagem da região. 

A ADA abrange atualmente apenas áreas agrícolas, sem a presença de remanescentes 
naturais da vegetação. Desta forma, em que pese a mudança da paisagem em si, tal 
impacto detém pequena magnitude na medida em que modifica um ambiente já alterado 
pelas ações antropogênicas. Sendo assim, as alterações na paisagem apresentam 
magnitude pequena, amplitude local, são permanentes e estabelecidas em curto prazo. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas 

Magnitude Pequena 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

b) Impacto: Aumento na geração de resíduos sólidos 

Descrição do Impacto: 

Nas atividades de implantação das indústrias onde ocorrerá movimentação e/ou retirada de 
material vegetal, abertura de vias de acesso, bem como durante a mobilização e 
desmobilização dos canteiros de obras, haverá a produção de restos de vegetação e da 
camada de matéria orgânica do solo. Esses componentes deverão ser armazenados e 
destinados a trabalhos de recuperação de áreas degradadas ou à agricultura regional.  

Ainda durante a instalação das indústrias, haverá a geração de resíduos derivados de 
embalagens de equipamentos e materiais, como vasilhames de alimentos, óleos e 
lubrificantes, garfos e copos descartáveis, latas de bebidas, dentre outros. Caso não haja 
uma correta orientação e destinos desses materiais, os mesmos podem provocar danos ao 
meio ambiente, como por exemplo a poluição visual, do solo e aumento da concentração de 
vetores de doenças, dentre outros aspectos. 

Entretanto, a geração de resíduos sólidos irá ser permanente durante a operação das 
indústrias, como já é observado na Cargill e Evonik. 

Como se espera o adequado tratamento dos resíduos pelo empreendedor, este impacto 
será de pequena magnitude, amplitude local e desenvolvido em curto prazo. Entretanto, a 
produção de resíduos será permanente, estendendo-se durante toda a operação das 
indústrias em si. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas 
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Magnitude Pequena 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

7.2.2.2 – Meio Biótico 

7.2.2.2.1 – Fator Ambiental: Vegetação 

a) Alterações da Vegetação Remanescente 

Descrição do Impacto: 

Durante a implantação das indústrias que participarão do Complexo Industrial da Cargill, 
será necessária a movimentação do solo na ADA do empreendimento, todavia, sem a 
necessidade de supressão da vegetação local. 

A ADA contempla atualmente apenas uma área agrícola manejada mecanicamente. Há 
poucos indivíduos da vegetação nativa no local, estabelecidos sobre os canais de drenagem 
da área e/ou em uma pequena capoeira que margeia uma nascente localizada nas 
imediações da fábrica da Cargill. As espécies locais são colonizadoras, características de 
ambientes em estágios iniciais de regeneração, sem representantes arbóreos. Desta forma, 
infere-se que este impacto será praticamente nulo sobre a diversidade e a regeneração da 
vegetação local.  

Em relação à vegetação ciliar do rio Taquara, infere-se que o empreendimento não chegará 
a ocasionar impactos diretos sobre a mesma. Entretanto, caso ocorram os impactos sobre 
os recursos hídricos mencionados anteriormente, poderá haver alguma interferência sobre a 
vegetação local, em especial riscos de contaminação por combustíveis, químicos e 
efluentes. Considerando-se esta possibilidade, ainda assim as alterações sobre a vegetação 
apresentam magnitude baixa, amplitude local, temporárias e estabelecidas em curto prazo. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas e indiretas 

Magnitude Pequena 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 
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b) Interrupção da regeneração natural 

Descrição do Impacto: 

A presença de um ambiente agrícola permite que o solo mantenha níveis de fertilidade que 
garantem que a vegetação nativa possa retornar a ocupar a área, caso as atividades 
agrícolas sejam interrompidas. A modificação do uso do solo para atividades industriais 
impõe uma proibição a esta condição, em especial em função da impermeabilização do solo 
e instalação das estruturas construtivas. Por sua vez, as áreas industriais poderão 
contemplar jardins e áreas verdes adjacentes, nas quais espécies nativas poderão ser 
reintroduzidas. Esta condição dificilmente será observada nas áreas agrícolas em função da 
mecanização do solo. 

A interrupção da possibilidade da regeneração natural da vegetação, porém com a 
possibilidade de reintrodução de indivíduos da flora nativa, determina um impacto de 
pequena magnitude, de amplitude local, com manifestação em médio prazo e horizonte de 
tempo permanente. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas 

Magnitude Pequena 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Médio prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

7.2.2.2.2 – Fator Ambiental: Fauna 

a) Perda de indivíduos da fauna 

Descrição do Impacto: 

Na ADA, onde ocorrerá a instalação das indústrias que comporão o Complexo Industrial da 
Cargill, ocorrem atualmente diversas espécies animais associadas ao ambiente agrícola. 
Tais espécies são, em geral, comuns e associadas a áreas alteradas, detendo pequena 
relevância em termos conservacionistas. Ainda assim, a perda do ambiente agrícola 
implicará em perda da área de vida dessas populações.  

Este impacto é avaliado como negativo, de ocorrência direta, de amplitude local, com 
manifestação em curto prazo e horizonte de tempo permanente. Entretanto, considerando 
que as espécies a serem afetadas consistem em formas adaptadas a áreas alteradas, sendo 
todas comuns em diversas regiões no entorno do empreendimento, a magnitude do impacto 
pode ser considerada como pequena. 

Quadro de Atributos 
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Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas 

Magnitude Pequena 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

b) Aumento de populações de espécies sinantrópicas. 

Descrição do Impacto: 

A criação de um complexo industrial usando como matéria-prima o milho, e destinado à 
principalmente à produção de alimentos, deverá gerar um aumento significativo de animais 
de caráter sinantrópico, os quais serão atraídos pelo acúmulo de sementes que tendem a 
cair dos caminhões e, inclusive, pelo odor característico dos produtos a serem gerados. 
Dentre tais espécies, as de maior significância, por deterem interesse sanitário, consistem 
nos roedores, insetos e pombos domésticos. Deve-se ressaltar, entretanto, que estas 
espécies já são comuns na região, habitando com frequência as áreas de plantio, 
especialmente de milho. 

Se aplicadas as medidas de controle, o impacto não deve ter magnitude grande, mas irá se 
estender de maneira permanente. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas e indiretas 

Magnitude Média 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

c) Risco de atropelamentos de animais  

Descrição do Impacto: 

Com a intensificação do tráfego rodoviário para o transporte de insumos e de produtos 
derivados do Complexo Industrial, haverá o aumento do risco de atropelamento da fauna 
com maior necessidade de deslocamentos, especialmente mamíferos de médio e grande 
porte. Este impacto, que pode ser considerado como o de maior significância sobre a fauna, 
pode gerar perdas de indivíduos de espécies da fauna com maiores exigências 
conservacionistas, aumentando o risco de alteração na estrutura populacional das mesmas. 
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São exemplos de espécies registradas regionalmente e que poderão sofrer este impacto o 
lobo-guará (Chrysocyon brachiurus), o puma (Puma concolor), a jaguatirica (Leopardus 
pardalis) e outros pequenos felinos (Leopardus wiedii, L. tigrinus, Puma yaguaroundi), dentre 
outros. Mesmo não sendo observados na área de influência do empreendimento, é sabido 
que tais animais tem ocorrência na região dos Campos Gerais e podem cruzar as rodovias 
de acesso ao empreendimento. 

O impacto é avaliado como negativo, de ocorrência direta e de grande magnitude (dada a 
ocorrência de espécies de interesse conservacionista da AII), de amplitude regional, com 
manifestação em curto prazo e horizonte de tempo permanente. A orientação dos motoristas 
que terão interações com o projeto é requerida com vistas à minimização do mesmo. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas 

Magnitude Grande 

Amplitude Regional 

Prazo do efeito Curto prazo 

Horizonte de tempo Permanente 

 

7.2.2.3 – Meio Antrópico 

7.2.2.3.1 – Fluxos Migratórios 

a) Aumento do fluxo migratório devido à demanda por mão-de-obra 

Descrição do Impacto: 

A operação do Complexo Industrial irá gerar um fluxo migratório de pessoas de outras 
regiões, de municípios vizinhos e comunidades próximas pela abertura de postos de 
trabalho.  

Esse processo pode ser agravado pela chegada de pessoas atraídas pelo anúncio de um 
novo empreendimento e que, por não terem a qualificação necessária ou simplesmente a 
oferta maior que a demanda de vagas abertas, não são absorvidas no mercado de trabalho 
ou após o encerramento das obras se estabelecem na região sem ocupação.  

A intensificação do processo de imigração e a eventual falta de oportunidades e 
perspectivas para toda a população migrante são fatores que podem contribuir para o 
aumento de problemas como a prostituição, o consumo e o tráfico de drogas, intensificando 
situações de violência e criminalidade. 
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Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Diretas 

Magnitude Média  

Amplitude Regional 

Prazo do efeito Médio Prazo 

Horizonte de tempo Cíclico 

 

7.2.2.3.2 – Infraestrutura de Serviços 

a) Pressão sobre a Infraestrutura de Serviços Básicos  

Descrição do Impacto: 

A chegada de pessoas, novos trabalhadores e famílias, atraídos pela abertura de novos 
postos de trabalho causam aumento da demanda por alguns serviços públicos, como saúde, 
educação e infraestrutura urbana. 

Se, por um lado, o aumento populacional e da demanda por esses serviços representa uma 
pressão sobre um quadro atual de serviços do município, por outro, a chegada de novos 
empreendimentos pode contribuir, a longo e médio prazos, para viabilizar investimentos 
públicos nessas áreas. Em curto prazo, entretanto, o quadro de maior significado é o de 
intensificação das demandas.  

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Direta 

Magnitude Média 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Médio Prazo  

Horizonte de tempo Temporário 

 

7.2.2.3.3 – Economia Local e Regional 

a) Incremento da Economia Regional 

Descrição do Impacto: 
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A implantação dos empreendimentos do Complexo Industrial espera-se uma dinamização da 
economia local, tanto em decorrência da geração de empregos e renda quanto do aumento 
da arrecadação municipal e da demanda por bens e serviços. Este efeito será 
potencializado pela inter-relação com os outros empreendimentos  

Espera-se o aumento do fluxo de profissionais no local da obra, os quais demandam bens e 
serviços como alimentação, hospedagem, transporte e reposição de material de consumo. 
Isso dinamiza o comércio e demais setores da economia local. 

Após o início da construção, a geração de empregos e a respectiva massa salarial a ser 
inserida na economia local e regional e gera benefícios nos diferentes setores da economia 
local e regional, com ênfase nas atividades de comércio (alimentação, vestuários, farmácias, 
postos de combustível), bem como setores de serviços (hotel, oficinas mecânicas).  

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Positivo 

Causas Direta 

Magnitude Média 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Curto e Médio Prazo 

Horizonte de tempo 

Temporário, passando a permanente após 
estabelecido o quadro de funcionários para a 
operação dos empreendimentos do Complexo 
Industrial 

 

b) Incremento das Finanças Públicas  

Descrição do Impacto: 

Espera-se aumento de arrecadação de impostos por parte do município de Castro e do 
Estado, através do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O aumento da arrecadação representa uma 
melhoria das finanças públicas, que representa um impacto positivo importante. O aumento 
da arrecadação de impostos. Contribuirá para a ampliação e a melhoria da infraestrutura e 
dos serviços nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança, habitação e meio 
ambiente nos municípios diretamente beneficiados durante as fases de construção do 
empreendimento. 

Os impostos incidem sobre a produção gerada pelo empreendimento, sobre os bens, 
serviços e insumos adquiridos para a produção, sobre as operações financeiras, sobre o 
faturamento da empresa e sobre o lucro obtido. O salário pago aos trabalhadores também é 
tributado, gerando aumento na arrecadação de encargos e divisas. Adicionalmente todos os 
bens e serviços adquiridos pelos trabalhadores geram impostos nos três níveis de 
tributação, contribuindo para a geração indireta de impostos.  

De forma indireta, tem-se o efeito multiplicador da arrecadação, em decorrência da 
dinamização da economia local, gerados a partir dos serviços realizados nos setores 
primário, secundário e terciário. Portanto, com o potencial aumento de empregos, 
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desenvolvimento do comércio e dos investimentos em decorrência do complexo industrial, 
tanto na fase de implantação quanto de operação, haverá um aumento na receita tributária.  

A Lei Municipal nº 1586/2007 define diversos incentivos à industrialização objetivando a 
geração de empregos e a arrecadação. No município, a indústria passou de 4º para 2º setor 
que mais emprega nos últimos 3 anos. Os principais motivos foram as instalações do 
Frigorífico de Suínos e da Cargill. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Positivo 

Causas Direta e Indireta 

Magnitude Grande 

Amplitude Regional 

Prazo do efeito Longo Prazo  

Horizonte de tempo 
Temporário e Permanente (após a fase da 
operação)  

 

c) Geração de Emprego e Renda 

Descrição do Impacto: 

A geração de empregos representa um benefício socioeconômico para a região, sendo uma 
das medidas mitigadoras de eventuais processos migratórios a contratação preferencial de 
mão-de-obra local. A obra também propicia a criação de empregos indiretos, dificilmente 
quantificáveis, mas de relevante importância na região. Os empregos indiretos geralmente 
são demandados nos setores de apoio ao empreendimento, tais como transporte, 
alimentação, máquinas e equipamentos, combustíveis e outros. 

Além de gerar empregos diretos e indiretos, a simples construção das indústrias do 
Complexo Industrial poderá auxiliar na consolidação de novos empreendimentos locais que 
surgirão em função do desenvolvimento industrial que se prenuncia no município.  

Tais postos de trabalho variam entre permamentes a temporários. Em todos os casos, há 
necessidade de mão de obra local qualificada, fato que evidencia a responsabilidade não só 
do emprendedor, mas também, dos governos municipais e do Estado. 

Além de uma expectativa geral da população com a geração de empregos diretos e 
indiretos, foi relatado interesse por parte dos jovens em qualificação profissional para 
aproveitar essas oportunidades. Com a instalação dos novos empreendimentos no Distrito 
Industrial ocorrerá um incremento nos postos de trabalho através da criação de empregos 
diretos e indiretos, em função da dinamização da economia local e da busca por bens e 
serviços para atender a demanda gerada pela população empregada no empreendimento.  

Embora positiva, a contratação de mão-de-obra na fase de implantação terá caráter 
temporário. A finalização da obra poderá acarretar em um contingente de pessoas 
desempregadas. Porém, ao se estabelecer um programa de treinamento e capacitação da 
mão de obra, já existente, a Cargill gera benefícios à comunidade, a qual passa a buscar 
alternativas de renda e passa a concorrer melhor no mercado de trabalho.  
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Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Positivo 

Causas Direta 

Magnitude Grande 

Amplitude Regional 

Prazo do efeito Médio Prazo  

Horizonte de tempo 
Temporário e Permanente (após a fase da 
operação)  

 

7.2.2.3.4 – Fluxo de Veículos  

a) Impacto: Aumento do Fluxo de Veículos 

Descrição do Impacto: 

As atividades de necessárias à implantação das indústrias do Complexo Industrial exigirão a 
movimentação de veículos leves e pesados, bem como o transporte de máquinas e 
equipamentos necessários à execução de obras civis. A intensificação do tráfego de 
veículos lentos e maquinário acarretarão em aumento do fluxo diário, representando um 
impacto negativo que prejudicará a qualidade de vida dos usuários das rodovias e estradas 
vicinais próximas ao empreendimento, especialmente os moradores da Castrolanda.  

A intensificação do tráfego de veículos foi um ponto mencionado por diversos entrevistados. 
Já há uma percepção local sobre a intensificação do mesmo e uma preocupação com a 
instalação de novas indústrias dificultando ainda mais o trânsito. 

Quadro de Atributos 

Atributos 

Tipo Negativo 

Causas Direta 

Magnitude Pequena 

Amplitude Local 

Prazo do efeito Médio Prazo  

Horizonte de tempo Temporário  
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8 – MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Os programas a serem apresentados no presente item foram classificados de acordo com a 
etapa do empreendimento. 

 Programas e medidas em execução para o futuro Complexo Industrial: São os 
programas ambientais que tiveram seu início durante o licenciamento da fábrica da 
Cargill e permanecem até hoje. Estes programas visam o monitoramento ambiental 
de todo o futuro Complexo Industrial e não apenas a fábrica da Cargill. 

 Programas e medidas em execução pela Cargill/Evonik: Também são programas 
ambientais que iniciaram durante o licenciamento das fábricas da Cargill e Evonik, 
permanecendo até os dias de hoje. Todavia, esses programas se referem apenas a 
área de abrangência da fábrica e são programas individuais, ou seja, cada fábrica 
executa o seu próprio programa. 

 Programas e medidas a serem executados pelas indústrias parceiras: São os 
programas ambientais sugeridos quando da implantação de cada indústria. Estes 
programas podem variar de fábrica para fábrica e sua execução, ou não, ficará a 
cargo do órgão licenciador. Da mesma forma, cada programa deverá ser implantado 
individualmente. Esses programas estão subdivididos de acordo com a sua fase de 
implantação – instalação ou operação da indústria.  

No processo de identificação e descrição dos impactos, são analisados, de forma agregada, 
os principais efeitos a incidirem sobre os fatores ambientais, gerados pela implantação e 
operação do empreendimento em análise. Com base nesse processo, medidas e programas 
devem ser preconizados de modo a atender a legislação pertinente, permitindo que o 
empreendimento se insira de maneira menos impactante possível sobre o ambiente e 
gerando critérios para o órgão ambiental proceder a efetiva fiscalização do processo. Para 
isso, as medidas e programas deverão conter os fatores e parâmetros indicativos da 
qualidade ambiental desejável para o projeto pretendido. 

As medidas são desenvolvidas para reduzir os danos ambientais de um empreendimento, 
sendo incluídas como projetos paralelos aos da obra principal. Tais medidas mitigadoras 
apresentam características de conformidade com os objetivos a que se destinam, conforme 
segue: 

 Preventiva: São medidas que preveem e eliminam eventos adversos que apresentam 
potenciais de causar prejuízos aos itens ambientais destacados nos meios físico, 
biótico e antrópico. Ela antecede a ocorrência do impacto negativo; 

 Corretiva: São medidas que visam restabelecer a situação anterior através de ações 
de controle ou da eliminação do fato gerador do impacto; 

 Compensatória: São medidas que visam compensar impactos não passíveis de 
atenuação/mitigação. 

Devido à característica do projeto em estudo, sugere-se que as medidas mitigadoras sejam 
apresentadas quando do licenciamento ambiental das indústrias parceiras, de maneira 
individual – uma vez que cada indústria, de acordo com o seu porte e processo industrial, irá 
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desenvolver determinadas medidas e que, nesse momento, qualquer previsão seria 
imprecisa.  

Em relação aos programas, os mesmos abrangem conjuntos de ações, atividades ou 
serviços também dirigidos à minimização de impactos, porém detendo maior relação ao 
monitoramento destes e da eficácia das medidas que venham a ser implementadas. 

A seguir serão apresentados os programas ambientais a serem adotados durante a 
implantação e operação do projeto em análise. Deve-se destacar que a área do Complexo 
Industrial já possui algumas medidas e programas incorporados aos processos das fábricas 
da Cargill e da Evonik, cujas ações vêm permitindo a redução ou a eliminação de 
determinados impactos.  

8.1 – METODOLOGIA 

As alterações causadas pelas atividades previstas no empreendimento podem ser 
mitigadas, minimizadas, prevenidas, compensadas ou, no caso de impactos positivos, 
potencializadas através da adoção de medidas, as quais objetivam melhorar a qualidade 
ambiental do empreendimento e sua inserção no meio. 

Os programas são propostos na fase de identificação e análise dos impactos, tendo como 
base a dimensão dos processos e seu modo de interação na cadeia dos efeitos produzidos. 
A proposição de um programa considera a definição de uma estratégia onde sejam 
atenuados ou eliminados os efeitos nas várias etapas do processo.  

Os programas são descritos segundo seu caráter e objetivo, a justificativa de sua 
proposição, a metodologia a ser adotada e os responsáveis pela sua implementação. 
Quanto ao caráter, os programas foram enquadradas em categorias de acordo com o 
apresentado na Tabela 8.01. 

Tabela 8.01 – Tipos de Medidas e Programas Considerados 

CARÁTER OBJETIVO 

Preventiva Evitar que o impacto ocorra 

Minimizadora Reduzir a magnitude do impacto 

Retificadora Restaurar o meio ambiente afetado pela ação 

Potencializadora Aumentar um efeito de um impacto positivo 

Compensatória Compensar o impacto ambiental negativo ocorrido 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos (2016). 

A avaliação dos programas foi realizada mediante critérios similares aos utilizados para os 
impactos ambientais. Segundo os atributos do efeito das medidas sobre os fatores e 
componentes ambientais considerados, foram analisados e indicados os parâmetros e 
atributos de Magnitude, Amplitude, Prazo de Efeito e Natureza (Tabela 8.02). 

Tabela 8.02 – Atributos e Simbologia Utilizada na Qualificação das Medidas 

ATRIBUTO DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

Natureza 
Indica a natureza da 
medida ou programa 

Compensatória ou 
Retificadora 

Executada para compensar um impacto 
ou retificar o ambiente alterado 

Minimizadora ou 
Potencializadora 

Executada para minimizar a magnitude de 
um impacto negativo ou aumentar o efeito 
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ATRIBUTO DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

de um impacto positivo 

Preventiva 
Executada para evitar a ocorrência de um 

impacto 

Magnitude 
Grandeza do programa 

ou medida 

Pequeno -- 

Médio -- 

Grande -- 

Amplitude 
Nível de abrangência do 

programa ou medida 

Local Abrange AID 

Regional Abrange a AII 

Horizonte de 
Tempo 

Período de tempo no 
qual o programa ou 

medida irá se 
desenvolver 

Curto prazo Pequena duração (máx. 2 anos) 

Médio prazo Duração entre 2 e 4 anos 

Permanente Duração acima de 4 anos 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos (2016). 

Os programas desse estudo foram direcionados ao monitoramento do alcance dos impactos 
e/ou do sucesso das ações de controle implementadas mediante as medidas. A seguir 
apresentam-se as medidas e programas previstos e/ou já em desenvolvimento na área do 
Complexo Industrial 

8.2 – MEDIDAS E PROGRAMAS JÁ EM EXECUÇÃO 

Os processos de licenciamento das fábricas da Cargill e da Evonik, já estabelecidas na área 
do Complexo Industrial, apresentaram um elenco de medidas a serem desenvolvidas no 
âmbito do controle dos impactos derivados de ambos os empreendimentos. Tais medidas 
vêm sendo desenvolvidas desde então na região, gerando ações positivas de minimização 
dos impactos ambientais decorrentes.  

As medidas desenvolvidas no âmbito de cada um dos empreendimentos são as seguintes: 

8.2.1 – Programas e Medidas em Execução para o Complexo Industrial 

8.2.1.1 – Programa de Monitoramento da Qualidade Hídrica (PMQH) 

8.2.1.1.1 – Objetivo e Justificativa 

Realizar um levantamento periódico dos indicadores de condição (estado atual do sistema), 
de tendência (mudanças que ocorrem no sistema) e criticidade (mudanças bruscas, fora das 
tendências) da qualidade das águas do rio Taquara e do rio Iapó. 

Segundo Jenkins et al. (1994), a bacia hidrográfica é a unidade ecossistêmica e morfológica 
que melhor reflete os impactos das interferências antrópicas, sendo a unidade de estudo 
ideal não só do ponto de vista hidrológico, mas também bioquímico, pois os seus corpos 
d'água refletem toda a ciclagem biogeoquímica que nela ocorre. 

Os limites da área que compreende a bacia hidrográfica são definidos topograficamente 
como os pontos que limitam as vertentes que convergem para uma mesma bacia ou 
exutório e caracterizam-se pelas suas características fisiográficas, clima, tipo de solo, 
geologia, geomorfologia, cobertura vegetal, tipo de ocupação, regime 
pluviométrico/fluviométrico e disponibilidade hídrica. 
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A existência de alterações nas condições ambientais e o seu sentido são demonstrados pela 
medição periódica de determinados indicadores ambientais, definidos como variáveis ou 
componentes do ecossistema aquático, que podem ser utilizado para a avaliação da 
qualidade e sustentabilidade de um recurso. 

Estudos de qualidade de água vêm sendo realizados nas bacias do rio Iapó e Tibagi (FABC, 
2014), onde os resultados demonstram altos índices de nutrientes utilizados na agricultura, 
especialmente o fósforo. Isso reforça a importância de monitorar a qualidade hídrica do rio 
Iapó e afluentes, principal manancial do município de Castro. 

8.2.1.1.2 – Métodos 

Vazões de Referência 

As vazões de referência serão obtidas pela técnica de regionalização de vazões, utilizada 
principalmente em áreas com carência de dados hidrológicos para estimativa de cheias e 
planejamento dos recursos hídricos. Segundo Tucci (1993), a regionalização das vazões 
pode ser definida como o conjunto de ferramentas que exploram ao máximo as informações 
existentes, visando a estimativa das variáveis hidrológicas em locais sem dados ou com 
dados insuficientes. 

O método da geração de regiões homogêneas e regressões regionais utiliza análise de 
frequência de curvas regionais de probabilidade dos postos fluviométricos (escolhidos em 
função da vazão média diária máxima anual, obtidas a partir da análise das curvas 
adimensionais individuais de probabilidade dos mesmos, procurando identificar uma 
tendência ou dispersão das curvas dos postos). Para se determinar regiões homogêneas 
utilizando esta metodologia, são necessários uma boa aderência da curva regional 
adimensional aos pontos individuais e um alto coeficiente de determinação da equação de 
regressão.  

A equação de regressão é obtida inicialmente para toda a região, entretanto, se o coeficiente 
de determinação da equação de regressão R2 for baixo, será necessário subdividir a região 
em sub-regiões. Com isso, uma mesma região poderá apresentar sub-regiões que possuam 
comportamentos diferentes com relação às características analisadas. 

Estimativas de Vazões Mensais 

O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica é um indicador de sustentabilidade com relação 
à quantidade de água disponível e é estimada de acordo com o método de Thornthwaite & 
Matter (1955). Este método considera o potencial de evapotranspiração que deve ser 
esperado na região, possibilitando, por meio do balanço hídrico com a precipitação que 
entra no sistema e o consumo pelos diversos usuários, a estimativa da vazão no exutório da 
bacia hidrográfica. 

Monitoramento da Qualidade de Água 

a. Indicadores 

As variáveis selecionadas para serem utilizadas como indicadores de manutenção do 
equilíbrio do ecossistema aquático são apresentadas na Tabela 8.03, considerando-se os 
limites recomendados pela resolução CONAMA 357/05. 
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Tabela 8.03 – Parâmetros Indicadores pelo Programa de Monitoramento da Qualidade 
Hídrica 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)5 

Sólidos Sedimentáveis - SS  

Fósforo Total - PT 

Nitrogênio Amoniacal 

Nitrogênio Total Kjeldhal 

Nitrogênio Total 

Nitratos 

Nitritos 

Temperatura 

pH 

Oxigênio Dissolvido 

Sólidos Suspensos Totais - SST 

Sólidos Dissolvidos Totais 

Fonte: Cargill Agrícola S/A, 2016 

b. Amostragem 

As coletas de amostras devem ser realizadas no rio Taquara e no rio Iapó, de acordo com as 
Figuras 8.01 e 8.02 a seguir, onde se deve coletar amostras que integrem a variação vertical 
de toda a lâmina d'água, no ponto central do canal. 



8 – Medidas e Programas Ambientais 

8.6 2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Figura 8.01 – Pontos de Monitoramento de Água no rio Iapó 

 
Fonte: Cargill Agrícola S/A, 2016 
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Figura 8.02 – Pontos de Monitoramento de Água no rio Taquara 

 
Fonte: Cargill Agrícola S/A, 2016 

Análise de Criticidade 

O programa deverá gerar um relatório anual, que será entregue ao órgão ambiental 
juntamente com a sua Declaração de Carga Poluidora, permitindo ter uma visão global da 
situação dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, com os principais resultados 
interpretados, incluindo alerta para situações críticas.  

8.2.1.1.3 – Responsabilidade 

A Cargill é a responsável pela captação de água, tratamento e lançamento de efluentes. 
Dessa forma, a responsabilidade da execução do programa é da Cargill Agrícola S/A.  
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8.2.1.1.4 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo 

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Horizonte de tempo Permanente 

 

8.2.1.2 – Programa de Monitoramento de Efluentes Industriais (PMEI) 

8.2.1.2.1 – Objetivo e Justificativa 

O objetivo desse monitoramento é oferecer um acompanhamento de parâmetros físico-
químicos e biológicos indicadores da manutenção da qualidade dos efluentes líquidos 
gerados pelo Complexo Industrial. Além disso, visa garantir a integridade do meio físico e 
biológico da área de influência de todo o empreendimento, uma vez que, de acordo com a 
proposta do empreendimento, a Cargill é responsável por tratar o efluente industrial de todas 
as indústrias do complexo. 

A proposição do programa de monitoramento físico-químico e biológico dos efluentes 
líquidos justifica-se pelo potencial modificador do meio físico, principalmente pelo risco de 
alteração na qualidade das águas do rio Iapó, proveniente das atividades industriais do 
complexo, e por consequente geração de efluentes líquidos industriais, que, caso não sejam 
coletados e tratados corretamente, influenciarão negativamente as águas superficiais do 
corpo hídrico receptor. 

8.2.1.2.2 – Metodologia 

O controle e monitoramento têm como finalidade conhecer a composição (análises 
químicas) e quantidade de efluentes gerados (testes de vazão), para que assim se possam 
realizar uma adequada operação e adotar os reparos corretos. Além disso, fornecerá dados 
sobre a eficiência ou não dos sistemas de tratamento. As coletas para análises serão 
realizadas na entrada e saída da ETE. 

As análises físico-químicas e biológicas serão realizadas mensalmente com a análise dos 
seguintes parâmetros: 

- Alcalinidade total, Condutividade elétrica, pH, Temperatura, Cor, Turbidez, Oxigênio 
dissolvido; 

- Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, Demanda Química de Oxigênio – DQO, 
Óleos e graxas; 

- Ferro Solúvel, Manganês Total, Mercúrio Total, Alumínio Total, Nitratos, Nitritos, 
Potássio, Cálcio; 

- Sólidos em suspensão, Sólidos sedimentáveis, Sólidos totais dissolvidos; 

- Coliformes fecais, Coliformes totais, Estreptococos. 
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Como já mencionado, a ETE é responsabilidade da Cargill, assim como a execução desse 
programa, dessa forma, para os testes acima, deverão ser atendidas as condições listadas 
na Licença de Operação da fábrica da Cargill, onde os seguintes valores são elencados 
para cada parâmetro: 

- pH entre 5 a 9; 

- Temperatura inferior a 40ºC, sendo que a elevação da temperatura do corpo receptor 
não deverá exceder a 3ºC; 

- Materiais sedimentáveis, até 1 ml/l em teste de 1 hora em cone Imhoff; 

- Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período 
de atividade diária do agente poluidor; 

- Óleos minerais até 20 mg/l e óleos vegetais até 50 mg/l; 

- Ausência de materiais flutuantes; 

- DBO inferior a 100 mg/l; 

- DQO inferior a 350 mg/l; 

- Ftd para Dapnhia magna 8; e FTbl para Vibrio fischeri 8. 

A orientação básica para a execução das amostragens será a partir das diretrizes exigíveis 
pela ABNT previstas nas seguintes normas: 

- NBR 9897 – Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores – 
Procedimento. 

- NBR 9898 – Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos 
receptores – Procedimento. 

Após a coleta, todas as amostras serão mantidas sob refrigeração e encaminhadas ao 
laboratório responsável pelas análises, para a preservação final e início dos trabalhos 
analíticos. 

Os métodos de preservação e métodos analíticos empregados serão aqueles presentes na 
norma ABNT NBR 9898, e no STANDARD METHODS FOR THE ANALYSIS OF WATER 
AND WASTEWATER, em sua última edição. 

8.2.1.2.3 – Responsabilidade 

A responsabilidade de execução e monitoramento desse programa é da Cargill Agrícola S/A. 

8.2.1.2.4 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo 

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Horizonte de tempo Permanente 
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8.2.2 – Programas e Medidas em Execução pela Cargill/Evonik 

8.2.2.1 – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)  

8.2.2.1.1 – Objetivo e Justificativa 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem como objetivo relacionar um conjunto 
de diretrizes, medidas e ações a serem planejadas e executadas nas etapas de coleta, 
acondicionamento, transporte (interno e externo), tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos gerados pela 
operação das fábricas da Cargill e Evonik.  

A elaboração e implantação de um PGRS se justificam pelo compromisso do Complexo 
Industrial da Cargill com a política ambiental da empresa e preservação do meio ambiente, 
além de atender a legislação ambiental vigente. Importante ressaltar que, mesmo que os 
resíduos a serem gerados pelos processos industriais sejam considerados de baixa 
diversidade tipológica e baixa quantidade de resíduos perigosos, a incorreta disposição 
deles pode afetar negativamente os meios físico, biológico e socioeconômico. 

8.2.2.1.2 – Metodologia  

A metodologia e os procedimentos a serem utilizados no PGRS devem seguir os seguintes 
procedimentos: 

Acondicionamento e Armazenamento 

 Resíduos - Classes II A e II B (não perigosos)  

De acordo com a NBR 11.174 de julho de 1990, os resíduos das Classes II A e II B não 
devem ser armazenados juntamente com resíduos de Classe I, em face de a possibilidade 
da mistura resultante ser caracterizada como resíduo perigoso.  

Sendo assim, os resíduos de Classes II A e II B deverão ser acondicionados no seu local de 
geração preferencialmente em coletores com sacos impermeáveis de cor transparente ou 
colorido (de acordo com a Resolução CONAMA nº 275/01). 

 Resíduos - Classe I (perigosos) 

De acordo com a NBR 12.235 de abril de 1992, o armazenamento de resíduos perigosos 
deve ser feito de modo a não alterar a quantidade e a qualidade do resíduo.  

De acordo com a NBR 12235 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos, o local 
para armazenamento de resíduos classe I, classes II – A e II – B deve ser construído de 
forma que o risco de contaminação ambiental seja minimizado.  

Os resíduos devem ser armazenados de maneira a não possibilitar a alteração de sua 
classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de danos ambientais. A área deve 
ser coberta, ventilada, iluminada, com piso impermeabilizado e no caso de estoque de 
resíduos líquidos deve possuir contenções suficientes para que o líquido não atinja o solo e 
corpos d’água. 
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Transporte e Transbordo  

 Transporte Interno  

A coleta e transporte de resíduos Classe I, II A e II B serão realizados por profissionais 
treinados/capacitados para essas funções e equipados com os EPI necessários.  

A operação de transferência dos resíduos acondicionados no local da geração para o 
armazenamento e/ou triagem na central de resíduos será realizada através de caçambas e 
tratores com carreta basculante, quando possível.  

 Transporte Externo  

O transporte externo dos resíduos sólidos deverá feito por empresas especializadas e 
licenciadas na coleta de cada tipo de resíduo.  

As seguintes medidas deverão ser tomadas:  

 Providenciar uma nota fiscal de simples remessa ou declaração fiscal (emitida pelo 
Departamento Fiscal) discriminando o nome do resíduo e quantidade. Isso serve 
para todos os resíduos (perigosos ou não perigosos);  

 Para o carregamento dos resíduos, a tarefa deverá seguir as normas e 
procedimentos de segurança internos de cada uma das fábricas, devendo os 
executantes da tarefa utilizar todos os EPI necessários;  

 O motorista deve possuir toda documentação necessária para transporte de resíduo 
perigoso devendo ser treinado (Movimentação Operacional de Produtos Especiais – 
MOPP) para esta tarefa;  

 Empresas e veículos devidamente licenciados deverão realizar esta atividade 
equipados com kits de segurança e EPI (Equipamento de Proteção Individual).  

 Destinação final  

De acordo com Art. 14 da Lei Estadual nº 12.493 de 22 de janeiro de 1999, ficam proibidas, 
em todo o território do Estado do Paraná, as seguintes formas de destinação final de 
resíduos sólidos, inclusive pneus usados:  

 Lançamento "in natura" a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais;  

 Queima a céu aberto;  

 Lançamento em corpos d' água, manguezais, terrenos baldios, redes públicas, poços 
e cacimbas, mesmo que abandonados;  

 Lançamento em redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, e 
de telefone;  

 O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para armazenamento, 
acumulação ou disposição final de resíduos sólidos de qualquer natureza, desde que 
sua disposição seja feita de forma tecnicamente adequada, estabelecida em projetos 
específicos, obedecidas às condições e critérios estabelecidos pelo Instituto 
Ambiental do Paraná.  

Mensalmente ou semanalmente, conforme viabilidade em função do volume gerado, os 
resíduos deverão ser destinados, não podendo permanecer por mais de três meses em 
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armazenamento temporário (dependendo da característica do material). A maior atenção 
quanto à destinação deverá ser dada aos resíduos perigosos produzidos, inclusive as 
lâmpadas fluorescentes. 

Os resíduos sólidos a serem gerados nas unidades industriais deverão ser encaminhados a 
locais devidamente habilitados para esta finalidade (aterros sanitários, aterros industriais, 
etc.). 

8.2.2.1.3 – Responsabilidade 

Cargill e Evonik são responsáveis pela implantação, execução e monitoramento das 
atividades dos seus PGRSs, respectivamente. Assim como cada uma das indústrias 
parceiras será responsável pela implantação, execução e monitoramento do seu PGRS.  

8.2.2.1.4 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Minimizadora  

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Horizonte de tempo Permanente 

 

8.2.2.2 – Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar 

8.2.2.2.1 – Objetivo e Justificativa 

O objetivo desse programa de monitoramento é oferecer um acompanhamento de 
determinados parâmetros físico-químicos das emissões atmosféricas provenientes das 
fontes de emissão das plantas industriais da Cargill e Evonik, visando atender aos padrões 
de emissões atmosféricas aplicáveis e garantir os padrões de qualidade do ar no entorno 
dos empreendimentos. 

Cada fábrica possui especificidades e singularidades em relação às fontes de emissão de 
atmosféricos. Todas as fontes de emissão possuem sistemas e equipamentos de controle de 
poluição atmosférica, assim como as indústrias parceiras também deverão contemplar esses 
controles.  

Em função de eventuais emissões fugitivas de partículas e de substâncias importantes para 
a saúde humana, torna-se importante também o monitoramento da qualidade do ar no 
entorno do empreendimento. 

8.2.2.2.2 – Metodologia 

Será realizado periodicamente monitoramento das fontes de poluição atmosférica, por meio 
de análise da concentração de gases e partículas nos dutos e chaminés de exaustão de 
todas as fontes de poluição enquadradas de acordo com as Resoluções SEMA 016/14, além 
da Portaria IAP 001/08 e outras normativas aplicáveis na ocasião da realização dos 
serviços.  



8 – Medidas e Programas Ambientais 

2016 © STCP Engenharia de Projetos Ltda.  8.13 

Adicionalmente, deverão ser atendidos os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 003/90. 

Para os procedimentos de monitoramento deverão ser seguidas as recomendações das 
Resoluções e Portaria acima descritas, além das normas técnicas da ABNT e outras 
cabíveis. 

Monitoramento na Fonte 

Todas as fontes devem ser monitoradas e os métodos de medição devem respeitar as 
exigências e normativas legais. 

Deverá ser avaliada a necessidade de a empresa apresentar ao Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), para aprovação, um Programa de Automonitoramento de Emissões 
Atmosféricas, bem como os respectivos Relatórios de Automonitoramento de Emissões 
Atmosféricas, conforme estabelece a Resolução SEMA 016/14. 

Monitoramento no Entorno 

O monitoramento no entorno deve ser feito para as substâncias emitidas pelas plantas da 
Cargill e Evonik e que possuam padrão de qualidade do ar estabelecido pela Resolução 
003/90. Alternativamente, embora não haja padrão estabelecido pelo CONAMA, mas por ser 
uma emissão importante na planta da Evonik, deve ser realizado também o monitoramento 
de amônia no entorno da fábrica. 

O monitoramento no entorno do empreendimento deve ser realizado com equipamentos 
adequados, automáticos (analisadores) ou manuais (amostradores), desde que os 
equipamentos e métodos estejam de acordo com metodologias consagradas e aceitas pelas 
legislações aplicáveis. 

A periodicidade de monitoramento deve ser sazonal (um em cada estação do ano) e durante 
um período mínimo de 7 dias consecutivos. Recomenda-se pelo menos um monitoramento 
antes das atividades da empresa. Depois de quatro campanhas de monitoramento após o 
início das operações da empresa, a frequência e as substâncias a serem monitoradas 
podem ser alteradas e reduzidas, caso as concentrações mostrem-se muito abaixo dos 
padrões de qualidade do ar ou valores de referência para as 4 campanhas. 

O monitoramento da qualidade do ar deve ser feito com a medição de parâmetros 
meteorológicos, no mínimo velocidade e direção do vento e preferencialmente incluindo 
chuva, temperatura e umidade atmosférica. 

8.2.2.2.3 – Responsabilidade 

Cada indústria é responsável pela implantação, execução e monitoramento das atividades 
do seu programa.  

8.2.2.2.4 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo 

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Horizonte de tempo Permanente 
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8.2.2.3 – Programa de Capacitação de Mão-de-Obra Local 

Atualmente a Cargill desenvolve o Programa Geração Futuro. 

Objetivos 

O objetivo geral do programa é promover a inclusão social do jovem por meio da formação 
cidadã e qualificação profissional, contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho e 
para seu desenvolvimento como cidadão autônomo e participativo. 

Os objetivos específicos são: 

 Possibilitar a formação cidadã dos jovens contribuindo para o seu desenvolvimento e 
para sua inclusão social; 

 Promover a qualificação dos jovens para o mercado de trabalho, por meio da 
capacitação técnica e profissional; 

 Promover e incentivar o empreendedorismo entre os jovens, por meio de formação 
específica, para gestão de renda e trabalho e melhoria das condições 
socioeconômicas das famílias.  

Metodologia 

A construção do Programa Geração Futuro contou primeiramente com ações de 
identificação de necessidades, profissionais existentes para a iniciativa, consulta a 
população, entre outros, conforme apresentado abaixo: 

I. Elaborado um Diagnóstico Social no município de Castro realizada pela própria 
empresa. Este estudo mostrou dois problemas latentes, falta de inciativas 
destinadas ao publico jovem e a dificuldade de contratação de mão de obra 
qualificada na localidade; 

II. Levantamento da mão-de-obra disponível na região, onde foi identificado o 
quantitativo de profissionais na área de educação, saúde e assistência social; 

III. Oficializada parcerias com organizações governamentais e não 
governamentais, para a realização das atividades, sendo estas a Prefeitura de 
Castro, SENAI, SENAC e SESI, sendo estres três últimos os responsáveis por 
disponibilizar professores; 

IV. Consulta a população através do Diálogo Participativo que reuniu 
representantes da população para identificar as ações importantes para o 
desenvolvimento dos jovens; 

V. Público alvo são os jovens de 15 a 24 anos; 

VI. Locais de realização dos cursos são o Centro da Juventude de Castro e o 
Centro de Convivência da Comunidade Abapan; 

VII. Transmissão dos resultados obtidos no programa para o Stakeholders: Famílias, 
Comunidade, Escolas, Unidades Saúde, CRAS, CREAS e Cargill; 
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VIII. Transmissão dos resultados obtidos no programa para a sociedade através de 
canais de comunicação: Jornais, Rádio, Cartazes, Folders, Carro de Som e Kit 
aluno (caderno e camiseta); 

Conforme já mostrado nos objetivos o Programa é subdividido em três eixos conforme a 
Tabela 8.04 mostra abaixo: 

Tabela 8.04 – Cursos Promovidos Pelo Programa Geração Futuro, 2014 

EIXO DO PROGRAMA CURSOS PROMOVIDOS 

Formação Cidadã 

Viver e Adolescer 

Atleta do Futuro 

Inclusão Digital 

Capacitação Técnica e Profissional 

Auxiliar Administrativo 

Manutenção Predial 

Operador e Reparador de Computador 

Auxiliar de Cozinha 

Pizzaiolo 

Serviços de Panificação 

Formação para Empreendedorismo Semeando Oportunidades 

Fonte: Cargill, 2014. 

Responsabilidade 

A Cargill Agrícola S/A já executa o programa desde o início da operação da sua fábrica. 
Sugere-se que as demais indústrias implementem um programa similar, para capacitação e 
treinamento da mão-de-obra local.  

Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo 

Magnitude Grande 

Amplitude Regional  

Horizonte de tempo Permanente 

 

8.3 – MEDIDAS E PROGRAMAS PREVISTOS PARA AS INDÚSTRIAS PARCEIRAS 

8.3.1 – Medidas e Programas da Fase de Instalação 

Para a fase de instalação, as seguintes medidas deverão ser adotadas: 

 Ampliação da sinalização das vias e estradas de acesso ao empreendimento, 
incluindo alertas sobre presença de animais domésticos ou silvestres e demais 
questões ambientais nas proximidades de remanescentes naturais de vegetação; 
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 Melhoria do sistema viário nas estradas de acesso ao empreendimento, com vistas à 
minimização de danos decorrentes da intensificação de tráfego de caminhões. 

Prevendo a instalação de cada indústria, de acordo com a atividade industrial dos parceiros, 
os seguinte programas ambientais são sugeridos para execução durante a implantação das 
indústrias. 

8.3.1.1 – Programa de Gestão Ambiental no Canteiro de Obras 

O Programa de Gestão Ambiental no Canteiro de Obras é um programa de controle 
ambiental que deverá ser implementado durante a instalação de cada indústria, precedendo 
a operação, determinando as corretas e efetivas atividades voltadas à gestão dos resíduos 
da construção civil e controle de poluentes. 

Para deixar de forma mais clara as atividades deste programa, optou-se por subdividi-lo em 
três subprogramas; o Subprograma de Educação Ambiental no Canteiro de Obras, o 
Subprograma de Controle de Emissões e Efluentes, e o Subprograma de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil. 

8.3.1.1.1 – Responsabilidade 

Cada indústria é responsável pela implantação, execução e monitoramento das atividades 
do seu programa.  

8.3.1.1.2 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo  

Magnitude Média 

Amplitude Local 

Horizonte de tempo 
Curta duração – temporário, durante a 
construção de cada indústria 

 

8.3.1.1.3 – Subprograma de Educação Ambiental no Canteiro de Obras 

Objetivos e Justificativas 

Este programa trata da organização de atividades que oportunizem aos colaboradores 
conhecimentos e valores do patrimônio natural da área. O principal objetivo é permitir 
mudanças de mentalidade, hábitos e costumes em relação às questões de equilíbrio e 
sustentabilidade do homem e da natureza. 

Atividades Previstas  

 Demonstrar que os cuidados com o meio ambiente resultam em benefícios para 
todos, e para cada um, em particular. 

 Desenvolver atividades de educação ambiental, como palestras e treinamentos, que 
possibilitem redução do fogo na região, redução da caça de animais silvestres, 
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redução da poluição das águas, correta disposição de resíduos gerados, entre 
outros, focando a informação aos colaboradores durante a construção das fábricas. 

8.3.1.1.4 – Subprograma de Monitoramento e Controle de Emissões e Efluentes 

Objetivos e Justificativas 

Este programa tem como objetivo monitorar as características do ar e do solo que poderão 
ser diretamente afetados por fontes de contaminação oriundas das atividades de 
implantação das indústrias. Espera-se com isso, controlar as fontes de contaminação 
presentes durante esta etapa. 

Atividades Previstas  

 Fiscalizar e incentivar a correta manutenção dos veículos e demais equipamentos 
das empreiteiras contratadas para executar as obras. É importante que a 
manutenção dos equipamentos e veículos seja realizada em locais no próprio 
município, em postos de serviço que realizem a correta destinação de resíduos 
contaminados com óleos e graxas. 

 Monitorar o lançamento de efluentes líquidos durante a fase de canteiro de obras. 
Deverão ser disponibilizadas instalações sanitárias compatíveis com o número de 
funcionários envolvidos na obra. Deverá haver uma frequência, que neste caso 
sugere-se mensal, para coletar e analisar a qualidade do efluente gerado durante a 
fase de instalação. 

8.3.1.1.5 – Subprograma de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

Objetivos e Justificativas 

O gerenciamento de resíduos da construção civil tem o objetivo de a correta disposição, 
tratamento e destinação final aos resíduos gerados durante a fase de implantação do 
empreendimento (canteiro de obras da planta industrial). 

O correto gerenciamento do resíduo tem grande importância para o andamento da obra, já 
que a redução na geração desse resíduo traz benefícios, tanto para o meio ambiente, 
quanto para o próprio empreendedor. 

Atividades Previstas  

 Fiscalização das ações atividades da construtora responsável pela obra, como 
manuseio, disposição, transporte e destinação final do resíduo gerado pela obra. 
Sugere-se, neste caso, uma frequência quinzenal para acompanhamento e 
monitoramento de cada obra. 

 Conscientização da mão-de-obra em relação à redução na geração, reciclagem, 
correto manuseio e disposição do resíduo.  
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8.3.1.2 – Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos 

8.3.1.2.1 – Objetivo e Justificativa 

O Programa tem como objetivo acompanhar a evolução do terreno frente a seu preparo e 
instalação dos pátios industriais, implementando eventuais medidas para estabilizar o solo 
em locais onde foram identificadas possibilidades de ocorrência de fenômenos erosivos, 
derivados tanto do manejo do solo em si quanto daqueles oriundos de condições climáticas, 
especialmente chuvas e ventos. Em se tratando de áreas próximas a cursos d’água, o 
programa ainda apresenta como objetivo acompanhar, evitar e reduzir o aporte de 
sedimentos para os mesmos, com vistas à manutenção da qualidade da água. 

A substituição do ambiente agrícola atual por pátios industriais, bem como a abertura de 
estradas e acessos, poderão gerar uma alteração dos padrões físico-químicos e biológicos 
do solo, favorecendo a geração de fenômenos erosivos, variáveis segundo as condições de 
cada local. Como não há conhecimento prévio sobre como se darão tais fenômenos, a 
realização de um processo de monitoramento constante é necessária para que, ao se 
constatar a existência de eventos adversos, se possa implementar ações corretivas eficazes 
para o controle da ocorrência do impacto. 

8.3.1.2.2 – Metodologia 

O controle de processos erosivos referentes ao empreendimento deverá contemplar todas 
as estruturas relacionadas ao mesmo. Para o desenvolvimento do programa, deverão ser 
realizadas as seguintes etapas: 

1. Mapeamento de todas as áreas com susceptibilidade a processos de instabilização 
na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento, especialmente aquelas 
localizadas nas proximidades do rio Taquara; 

2. Cadastro e mapeamento das evidências de movimentação do solo, seguindo o 
levantamento de seções típicas do terreno, para avaliar as possíveis alterações; 

3. Monitorar a turbidez do rio Taquara, como indicativa do aporte de sedimentos 
provenientes das obras.  

As observações deverão ser iniciadas já a partir do início do processo de abertura de 
estradas e terraplenagem da área do Complexo, devendo ser constantes. Caso constatadas 
possibilidades de estabelecimento de processos erosivos, deverão ser estabelecidas 
medidas de controle em caráter emergencial. 

Além dessas medidas gerais, algumas outras podem ser aplicadas especificamente em 
determinadas áreas para se conter os processos erosivos na ADA do empreendimento. São 
elas: 

4. Procedimentos em Vias de Acesso: 

a) Realização de abaulamento transversal e estabelecimento de canaletas laterais: 
drenando as águas para canaletas laterais, não permitindo a formação de poças 
ou geração de fenômenos erosivos ao longo da pista de rolamento. As canaletas 
laterais, que por sua vez drenarão a água das estradas, deverão ser direcionadas 
aos cursos d’água. O controle constante de ambas as condições é necessário 
para que não haja comprometimento das vias de acesso e dos recursos hídricos, 
sobretudo após eventos pluviais intensos ou constantes; 
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b) Sangras: quando as canaletas laterais não permitirem drenar as águas pluviais a 
cursos d’água, seja em função do relevo, seja pela distância, deverão ser 
construídas sangras nos terrenos de forma a conduzir as águas até a drenagem 
de forma segura, minimizando o risco erosivo; 

c) Dissipadores de energia: em trechos mais íngremes ao longo das canaletas e/ou 
das sangras a serem estabelecidas, bem como quando as mesmas 
apresentarem-se longas ou atravessarem áreas com grande fragilidade, deverão 
ser estabelecidas pequenas barragens ou caixas de dissipação da energia das 
águas. Tais sistemas deverão ser estabelecidos em intervalos adequados para 
garantir a eficiência do sistema; 

d) Bueiros: os bueiros são elementos de drenagem que servem para transpor a 
água de um lado para outro da estrada ou dar passagem livre a drenagens 
naturais permanentes (córregos) ou temporários (enxurradas). Podem ser 
construídos com tubos de concretos ou em alvenarias. 

e) Proteção vegetal: a manutenção da vegetação natural, sempre que possível, ou a 
revegetação de superfícies expostas em encostas e taludes marginais às vias e 
aos pátios industriais (especialmente às margens do rio Taquara) deverão ser 
estabelecidas de forma a proteger os pontos vulneráveis, especialmente aqueles 
sujeitos à forte intensidade de chuvas e ventos. Este processo é fundamental no 
controle da erosão. 

f) Proteção de cortes (barrancos): Nos locais definidos para se implantar 
cortes/taludes, no sentido perpendicular a pendente em especial, devem ser 
construídas valetas com degraus de dissipação de energia no alto do barranco, 
conduzindo as águas superficiais para as linhas de drenagem próximas. 

5. Procedimentos nas Áreas das Plantas Industriais 

g) Adotar práticas conservacionistas, mecânicas de sistematização das áreas que 
evitem o escoamento superficial e beneficiem a infiltração da água, passando 
pela manutenção da cobertura vegetal dos solos nas áreas com vegetação 
remanescente; 

h) Utilizar máquinas cujas características ponderais e dimensionais, como pressão 
de contato, não tenham impactos negativos sobre o solo; 

i) Minimizar os impactos causados pelas operações de terraplenagem através do 
controle do trânsito das máquinas em locais não previstos, respeitando o limite 
de carga por eixo e o dimensionamento correto dos pneus; 

6. Procedimentos em Áreas de Empréstimo e Bota-fora 

j) Selecionar as áreas criteriosamente para que não promovam impactos nas áreas 
adjacentes bem como prepará-las para receber principalmente o excesso hídrico 
e os materiais com eles transportados; 

k) Estruturar a retirada do material sem a formação de linhas de declive que 
acelerem o processo de erosão superficial e em sulcos; 

l) Promover a drenagem do local, de modo a controlar o escoamento de água sem 
provocar erosão; 

m) Armazenar a camada superior do solo, com matéria orgânica e banco de 
sementes para ser utilizada na revegetação de áreas degradadas; 
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n) A abertura de caixas de empréstimos deverá se restringir ao estritamente 
necessário, evitando-se expor o solo além do requerido; 

o) A profundidade e largura das valas de drenagem deverão se limitar às dimensões 
necessárias; 

p) Promover a recomposição das áreas de empréstimo e bota fora; e, 

q) Revegetar a área de acordo com o Programa de Revegetação de Superfícies 
Expostas. 

8.3.1.2.3 – Responsabilidade 

Cada indústria é responsável pela implantação, execução e monitoramento das atividades 
do seu programa.  

8.3.1.2.4 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo 

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Horizonte de tempo Permanente 

 

8.3.1.3 – Programa de Comunicação Social 

8.3.1.3.1 – Objetivo e Justificativa 

Divulgar informações sobre as diversas operações desenvolvidas no Complexo Industrial 
junto à população local, por meio da criação de um canal de comunicação contínuo e 
materiais de divulgação (recursos audiovisuais diversos e na mídia – televisão, rádio e 
internet).  

A comunicação social é um processo permanente de informações através do qual a 
população é informada constantemente sobre um determinado assunto. Justifica-se o 
Programa de Comunicação Social pela necessidade de estabelecer um canal direto e 
permanente de comunicação entre o Complexo Industrial e o entorno, oferecendo 
informações básicas e permanentes, com o intuito de orientar sobre as questões ambientais 
envolvidas nas diversas etapas do mesmo (localização, implantação e operação). 

Assim, de modo a criar mecanismos facilitadores da condução do processo de interação e 
negociação social entre empreendedor e os atores sociais, será implantado o Programa de 
Comunicação Social.  

8.3.1.3.2 – Métodos 

As atividades deste Programa relacionam-se à criação de um canal de comunicação entre a 
empresa e a população. Neste local deverão ser implantadas as seguintes atividades: 
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- Esclarecer a população sobre o empreendimento recebendo as impressões, sugestões 
e demandas da sociedade dos setores que tenham diretamente interesse no 
desenvolvimento do mesmo; 

- Identificar os principais anseios e dúvidas da população referentes à implementação e 
operação do empreendimento;  

- Desenvolver um sistema de monitoramento e avaliação das ações do programa 

- Estabelecer uma agenda permanente de diálogo com a comunidade que permita 
esclarecer dúvidas sobre o empreendimento e suas implicações socioambientais, e; 

- Elaborar material de divulgação e apoio, informando a população sobre as ações da 
Cargill, incluindo possíveis resultados dos demais Programas. 

8.3.1.3.3 – Responsabilidade 

As indústrias deverão firmar parcerias juntamente com Prefeitura de Castro e Secretarias 
Municipais. As atividades devem iniciar durante o período de implantação de cada indústria. 

Sugere-se a execução desse programa também pela Cargill, quando do momento da sua 
ampliação de fábrica.  

8.3.1.3.4 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo 

Magnitude Grande 

Amplitude Regional 

Horizonte de tempo Permanente 

 

8.3.2 – Medidas e Programas Previstos para a Fase de Operação 

Conforme salientado no decorrer deste estudo, a fase de instalação do Complexo Industrial 
refere-se exclusivamente à delimitação da área do Complexo Industrial da Cargill, não 
sendo previstas ações ou atividades de modificação do uso do solo local.  

A fase de operação do Complexo Industrial terá início a partir do momento em que a 
próxima indústria parceira inicie sua instalação. Desta forma, no momento é possível apenas 
listar uma previsão de Programas Ambientais a serem implantados durante essa fase de 
operação.  

As medidas a serem adotadas ficarão sob responsabilidade de cada indústria, portanto, 
essas atividades deverão ser apresentadas durante o processo de licenciamento ambiental 
das respectivas indústrias.  
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8.3.2.1 – Programa de Educação Ambiental 

8.3.2.1.1 – Objetivos 

- Sensibilizar a comunidade escolar, funcionários, motoristas e a população das 
comunidades do entorno sobre a importância do empreendimento e sua interação 
com o meio no qual será inserido; 

- Orientar os terceirizados e trabalhadores envolvidos na implantação do Distrito 
Industrial para que adotem procedimentos ambientalmente adequados na execução 
dos serviços e nas relações com as comunidades locais; 

- Promover a transmissão continua de conceitos relativos às praticas de conservação 
ambiental, bem como contribuir para a proteção do patrimônio cultural e dos recursos 
naturais junto à comunidade escolar; 

- Incentivar a integração do Complexo Industrial da Cargill incentivando ações e 
práticas ambientalmente sustentáveis.  

- Promover a realização de atividades e oficinas de educação ambiental nas 
comunidades do entorno. 

8.3.2.1.2 – Justificativa 

A Educação Ambiental torna-se eficaz na medida em que possibilita ao indivíduo perceber-
se como sujeito social capaz de compreender a complexidade da relação Sociedade x 
Natureza, bem como comprometer-se em agir em prol de soluções aos danos ambientais 
causados por intervenções no ambiente natural ou construídos. 

O Programa de Educação Ambiental atende às prerrogativas da Política Nacional de 
Educação Ambiental, instituída pela Lei 9.795, de 27/04/99, que estabelece as bases para a 
valorização da educação voltada às questões ambientais e à sua inserção em diferentes 
organizações e projetos de ensino apoio de empresas públicas e privadas no 
desenvolvimento de programas setoriais de Educação Ambiental, em parceria com escolas, 
universidades e organizações não governamentais (ONGs). 

As atividades constantes do presente Programa de Educação Ambiental podem ser 
entendidas como uma oportunidade de instrumentalizar as pessoas que terão algum tipo de 
envolvimento com o empreendimento para gerenciarem as questões ambientais, fornecendo 
conceitos sobre o meio ambiente e alternativas para a busca de um ambiente de trabalho 
mais saudável, bem como para a sustentabilidade do município de Castro. O trabalho a ser 
desenvolvido também irá favorecer a adoção de posturas ambientalmente adequadas, por 
parte dos trabalhadores, dentro e fora do seu local de trabalho. 

Desta forma, um programa de educação ambiental interno funciona como elemento de 
percepção dos empregados em relação à gestão ambiental e fundamentação das ações 
ambientais a serem concretizadas. Conhecer o processo produtivo e os principais aspectos 
e impactos ambientais permite minimizar os impactos através da formação de consciência 
ambiental e qualificação nas funções exercidas pelos empregados. 

Finalmente, um programa bem estruturado cria um compromisso ambiental em que os 
funcionários atuam de forma mais consciente e responsável em relação aos procedimentos 
operacionais e ambientais e como agentes multiplicadores de ações proativas em relação à 
gestão ambiental, ou seja, agentes de mudança e transformação. 
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8.3.2.1.3 – Métodos 

Entre as principais ações e atividades a serem desenvolvidas estão: 

 Promover a Sensibilização e Conscientização Ambiental 

i. Apoiar e proporcionar ações de educação ambiental, visando influenciar funcionários 
e a população local sobre a importância da preservação, conservação e consciência 
ecológica; 

ii. Proporcionar palestras e ações educacionais para funcionários e comunidade escolar 
urbana e rural, especialmente as localizadas próximas ao empreendimento; 

iii. Apoiar iniciativas locais e promover ações de incentivo à preservação ambiental 
local, com a participação dos funcionários; 

iv. Promover em conjunto com órgãos do poder público, campanhas de conscientização 
nas comunidades referente aos problemas causados pelo uso inadequado dos 
recursos naturais, lixo nos rios, erosão dos solos, uso de APPs, entre outros;  

v. Promover palestras sobre os problemas ambientais mundiais para alunos de escolas 
públicas, com a participação de funcionários; 

 Favorecer a Capacitação dos Funcionários e dos Alunos de Escolas Próximas para 
Educação Ambiental  

i. Promover oficinas de educação ambiental junto aos funcionários; 

ii. Incentivar os professores das escolas da região, que transmitam o conhecimento 
sobre os problemas ambientais locais, para que os mesmos sejam capacitados e 
passem isso aos alunos. 

 Incentivar Ações Relacionadas à Promoção da Educação Ambiental Local 

i. Apoiar iniciativas e experiências locais e regionais, de modo a servir de subsídio ao 
processo educativo local e regional; 

ii. Apoiar iniciativas locais e promover ações de incentivo à preservação da cultura 
local. 

iii. Participar do calendário das atividades de Educação Ambiental municipal; 

iv. Disponibilização de espaço físico adequado, como trilhas ecológicas e estruturas de 
apoio para visitas de escolas. 

 Incentivar Ações de Educação Ambiental para a Conservação de Rios 

i. Realizar ações de conscientização da comunidade e dos funcionários, sobre a 
importância da mata ciliar e dos rios e nascentes; 

ii. Sensibilizar os funcionários, bem como a população próxima ao empreendimento, 
através de palestras a respeito da importância da água e da vegetação; 

iii. Apoiar ações nas escolas locais para que promovam o conhecimento sobre a 
importância dos recursos hídricos e das matas ciliares; e, 

iv. Promover debates e reuniões entre com as comunidades, a fim de averiguar os 
problemas apontados para a água e a mata ciliar. 
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8.3.2.1.4 – Responsabilidade  

As indústrias deverão firmar parcerias juntamente com Prefeitura de Castro e Secretarias 
Municipais. As atividades devem iniciar durante o período de operação de cada indústria. 

Sugere-se a execução desse programa também pela Cargill, quando do momento da sua 
ampliação de fábrica.  

8.3.2.1.5 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Compensatório 

Magnitude Grande 

Amplitude Regional 

Horizonte de tempo Temporário 

 

8.3.2.2 – Programa de Segurança no Trabalho 

O PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais) e o PCMSO (Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional) são o conjunto mais amplo das iniciativas da 
empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, visando a 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

O PPRA deve ter o seu desenvolvimento interligado com as demais ações de proteção 
relativas à saúde do trabalhador, em especial a sua interligação com o PCMSO, ajudando a 
identificar os agentes que podem ocasionar riscos à saúde do trabalhador. 

O PCMSO visa à prevenção, ao rastreamento e ao diagnóstico precoce dos agravos à 
saúde, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de 
doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde, em decorrência dos riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir nos ambientes de trabalho, durante as atividades 
laborais. 

8.3.2.3.1 – Objetivos 

O programa de segurança no trabalho tem como objetivos: 

 Desenvolver parâmetros mínimos e estabelecer procedimentos e diretrizes a serem 
observadas pelo empreendedor e pelas empreiteiras envolvidas nas atividades do 
Complexo Industrial; e, 

 Minimizar os efeitos adversos causados aos trabalhadores durante as etapas de 
implantação e operação do empreendimento. 

A segurança no trabalho é definida, orientada e monitorada pelo PPRA e pelo PCMSO. 

Estes programas habilitam os empregados a executarem suas tarefas de maneira preventiva 
a acidentes, bem como os treinam para as ações que deverão ser tomadas quando da 
ocorrência de acidentes (primeiros socorros), e ao uso de Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI. 
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A Legislação regulamenta as condições de segurança e saúde da mão-de-obra, através do 
conjunto de Normas Reguladoras (NR) do Ministério do Trabalho. A Portaria n.º 24 de 
29.12.1994, alterada pela Portaria n.º 8 de 08.05.1996 e Portaria n.º 19 de 09/04/1998, 
estabeleceu novo texto na Norma Regulamentadora NR-7 promovendo o “Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional” - (PCMSO), com finalidade de promoção e 
manutenção da saúde dos trabalhadores: 

 Melhoria na Saúde do Trabalhador eliminando completamente as doenças 
ocupacionais, inclusive evitando a continuidade de exposição de trabalhadores já 
portadores de doenças ocupacionais. 

 Realização de maneira contínua e repetitiva dos exames ocupacionais, atingindo a 
totalidade dos trabalhadores da empresa. 

 Instalação de Programa de Vacinação aos trabalhadores da empresa, atingindo 
100% da população trabalhadora. 

 Eliminação ou restrição a níveis aceitáveis do índice de absenteísmo na empresa 
(faltas justificadas). 

8.3.2.3.2 – Metodologia 

Para a elaboração do PCMSO e do PPRA, deverão ser observadas as seguintes Normas 
Regulamentadoras (NR's) do Ministério do Trabalho: 

 NR-1 - Disposições gerais; 

 NR-4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMET); 

 NR-6 - Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

 NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

 NR-9 - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA); 

 NR-12 - Máquinas e equipamentos; 

 NR-15 - Atividades e Operações Insalubres; 

 NR-24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 

8.3.2.3.3 – Responsabilidade 

Cargill Agrícola S/A e demais empresas a se instalarem no Complexo Industrial. 

8.3.2.3.4 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo 

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Horizonte de tempo Permanente 
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8.3.2.3 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

Segundo a Norma Regulamentadora NR-9, do Ministério do Trabalho, a elaboração, 
implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMET ou por 
pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver 
o PPRA. 

A estrutura do PPRA deverá conter: 

 Antecipação e reconhecimento dos riscos; 

 Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

 Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

 Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

 Monitoramento da exposição aos riscos; 

 Registro e divulgação dos dados.  

a) Antecipação e Reconhecimento dos Riscos 

Deverá ser realizado levantamento preliminar das instalações dos locais de trabalho, bem 
como de todas as etapas e processos envolvidos nas atividades do Complexo Industrial. O 
levantamento abrangerá ainda a análise das condições de vida e necessidades das 
comunidades adjacentes ao Complexo Industrial. 

A análise dos riscos ambientais visa identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de 
proteção para sua redução ou eliminação. Deve envolver ainda a análise de projetos de 
novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes. 

O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens, quando 
aplicáveis: 

 A sua identificação; 

 A determinação e localização das possíveis fontes geradoras; 

 A identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no 
ambiente de trabalho; 

 A identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos; 

 A caracterização das atividades e do tipo da exposição; 

 A obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível 
comprometimento da saúde decorrente do trabalho; 

 Os possíveis danos à saúde, relacionados aos riscos identificados, disponíveis na 
literatura técnica; 

 A descrição das medidas de controle já existentes. 

b) Avaliação dos Riscos e da Exposição dos Trabalhadores 

A avaliação dos riscos deverá ser realizada sempre que necessária para: 

 Comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa 
de reconhecimento; 

 Dimensionar a exposição dos trabalhadores; 
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 Subsidiar o equacionamento das medidas de controle. 

c) Implantação de Medidas de Controle e Avaliação de sua Eficácia 

Após o término do diagnóstico anterior deverão ser adotadas medidas para eliminação, 
minimização ou controle dos riscos potenciais identificados, conforme o conhecimento 
técnico existente. Deverão ser adotadas medidas de caráter administrativo ou de 
organização do trabalho e utilização de EPI, na inviabilidade técnica de medidas de caráter 
coletivo. 

d) Monitoramento da Exposição aos Riscos 

Para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle deve ser 
realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando à 
introdução ou modificação das medidas de controle, sempre que necessário. 

e) Registro e Divulgação dos Dados 

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de 
forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA, 
devendo estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes e 
para as autoridades competentes. 

8.3.2.3.1 – Responsabilidade 

Cargill Agrícola S/A e demais empresas a se instalarem no Complexo Industrial. 

8.3.2.3.2 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo 

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Horizonte de tempo Permanente 

 

8.3.2.4 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

O PCMSO é regulamentado pela NR-7, do Ministério do Trabalho, a qual estabelece a 
obrigatoriedade de elaboração e implementação do PCMSO por todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

Caberá à Cargill, informar às empresas empreiteiras contratadas, dos riscos existentes e 
auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços 
estão sendo prestados. Faz parte do PCMSO a realização obrigatória de exames médicos 
ocupacionais. 

a) Exame Médico Admissional 

A Norma Regulamentadora NR-7 determina a realização do Exame Médico ao funcionário a 
ser admitido antes que este assuma sua função na empresa. O candidato só será liberado 
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para exercer suas funções,  após o médico examinador dar o seu parecer  através do 
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). 

b) Exame Médico Periódico 

Os exames médicos periódicos deverão ser realizados em conformidade com o cronograma 
a ser estabelecido durante a elaboração do PCMSO. 

c) Exame Médico de Retorno ao Trabalho 

Deve ser realizado nos funcionários que estiverem afastados por motivo de Acidente de 
Trabalho, Auxílio Doença ou Gestação por período maior a 30 (trinta) dias. Consta ainda de 
uma avaliação clínica no primeiro dia de retorno ao trabalho, para verificar as reais 
condições laborais do funcionário para assumir ou não a sua função.  

d) Exame Médico para Mudança de Função 

Para os funcionários que tiveram alteração na sua atividade (entende-se também 
promoção), função ou posto de trabalho, que implique na exposição do trabalhador a risco 
diferente daquele que estava exposto antes da mudança, deverão passar por avaliação 
clínica e ou complementar antes da data da mudança. 

e) Exame Médico Demissional 

Todo funcionário a ser demitido deverá ser avaliado logo após o desligamento, constatada 
ou não a presença de doenças ocupacionais, observando os riscos a que esteve exposto. 

8.3.2.4.1 – Responsabilidade 

Cargill Agrícola S/A e demais empresas a se instalarem no Complexo Industrial. 

8.3.2.4.2 – Quadro de Atributos 

Atributos do Programa 

Tipo Preventivo 

Magnitude Grande 

Amplitude Local 

Horizonte de tempo Permanente 

 

8.3.2.5 – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deve ser considerado por todas as 
indústrias do Complexo Industrial, a ser implantado durante a operação de cada indústria. 
Este programa deve seguir o mesmo padrão das atividades já adotadas pela Cargill e 
Evonik, conforme item 8.2.2.1 desde documento. 

8.3.2.6 – Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar 

O Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar deve ser 
considerado por todas as indústrias do Complexo Industrial, a ser implantado durante a 
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operação de cada indústria. Este programa deve seguir o mesmo padrão das atividades já 
desenvolvidas pela Cargill e Evonik, conforme item 8.2.2.2 desde documento. 

8.4 – LISTA DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

A Tabela 8.05 traz uma lista dos programas ambientais sugeridos para a instalação e 
operação do Complexo Industrial da Cargill, bem como separa as responsabilidades e 
etapas de execução de cada atividade. 

Tabela 8.05 – Lista dos Programas Ambientais do Complexo Industrial 

QUADRO RESUMO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Programas em Execução para o Complexo Industrial 

Programa de Monitoramento da Qualidade Hídrica (PMQH) 

Programa de Monitoramento de Efluentes Industriais (PMEI) 

Programas em Execução pela Cargill/Evonik 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar 

Programa de Capacitação de Mão-de-Obra Local 

Programas Previstos para as Indústrias Parceiras 

Programas da Fase de Instalação 

Programa de Gestão Ambiental no Canteiro de Obras 

Subprograma de Educação Ambiental no Canteiro de Obras 

Subprograma de Monitoramento e Controle de Emissões e Efluentes 

Subprograma de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos 

Programa de Comunicação Social 

Medidas e Programas Previstos para a Fase de Operação 

Programa de Educação Ambiental 

Programa de Segurança no Trabalho 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos (2016). 
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9 – PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL FUTURA 

O prognóstico da qualidade ambiental das áreas de influência do empreendimento 
pretendido pela CARGILL, de acordo com as exigências legais, foi realizado para dois 
cenários distintos: 

 i. Sem implantação do empreendimento; e, 

 ii. Com a implantação do empreendimento. 

A análise apresentada a seguir considera estas duas alternativas e foi estruturada em 
função dos componentes ambientais definidos durante o estudo para os meios físico, biótico 
e socioeconômico, quais sejam: 

 i. Físico: Ar, Recursos Hídricos e Solo; 

 ii. Biótico: Vegetação e Fauna. 

 iii. Socioeconômico: Demografia e dinâmica populacional; Aspectos Sociais (saúde, 
educação, serviços e outros); Infraestrutura; Economia regional (setores primários, 
secundário e terciário, balança comercial, emprego, renda, PIB, impostos); Patrimônio 
Cultural e Arqueológico, e; Uso e ocupação do solo (estrutura fundiária). 

9.1 – SEM O EMPREENDIMENTO 

Conforme amplamente discutido no presente estudo, a implantação do Complexo Industrial 
da Cargill não prevê impactos para os meios físico e biótico durante esta etapa, uma vez 
que a mesma se refere apenas à delimitação da área do empreendimento, definindo o 
condomínio industrial. Os impactos sobre tais meios serão, assim, referentes apenas à 
etapa de operação, quando se dará a instalação das indústrias integrantes do Complexo. 

O cenário atual da área em questão configura-se em uma condição fortemente antropizada 
e voltada para o uso agrícola, onde as funções ecológicas locais foram comprometidas pela 
ocupação agrícola estabelecida desde a década de 1980. 

9.1.1 – Meio Físico 

Mediante a não instalação e operação do empreendimento, a qualidade do ar e os níveis de 
ruído deverão ser mantidas nos níveis atuais, uma vez que não será intensificado o tráfego 
de caminhões e equipamentos. Entretanto, é importante salientar que a qualidade do ar 
atual na área estudada é reduzida nos períodos em que ocorre o preparo do solo para a 
agricultura, principalmente ocasionado pela emissão de material particulado. Este, 
entretanto, é um impacto que incide de maneira pontual e com horizonte curto de tempo. O 
cenário atual também conta com as emissões das fábricas da Cargill e Evonik e, mesmo 
sem a implantação do complexo, essas emissões serão mantidas. 

Com relação aos recursos hídricos, o município de Castro tem no rio Iapó o seu principal 
manancial de abastecimento de água, sendo provável a manutenção desse cenário para os 
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próximos anos. Atualmente a Cargill tem sua captação de água e lançamento de efluentes 
no rio Iapó, situação a qual também será mantida mesmo sem a instalação do complexo 
industrial. Para isso, a Cargill possui uma ETE em operação, tratando os efluentes dos 
processos industriais da sua fábrica e da Evonik, permitido que o efluente tratado que 
retorna ao rio Iapó apresente qualidade similar ou até mesmo superior à captada.  

Considerando o cenário sem o empreendimento, o resultado é a não geração de fontes 
potenciais de impactos sobre o solo, a exemplo de sua compactação para a instalação das 
indústrias e eventuais contaminações por escoamento de produtos químicos e de 
combustíveis, óleos e graxas decorrentes do maquinário a ser utilizado. Em contrapartida, o 
uso agrícola atual implica ainda em aportes constantes de fertilizantes e defensivos 
agrícolas (nitrogênio e fósforo principalmente), com efeitos comprovadamente negativos 
sobre os recursos hídricos da microbacia do rio Taquara e, consequentemente, nas bacias 
do rio Iapó e do Tibagi. No tocante à estrutura dos solos, ainda, os mesmos encontram-se 
modificados em sua composição e estrutura, mostrando-se bastante ressecados em função 
do processo de drenagem estabelecido na área.  

Quanto a processos erosivos, os mesmos não deverão ocorrer na área, haja vista as 
condições do terreno, com exceção dos taludes já existentes e formados durante a 
terraplenagem para instalação das fábricas da Cargill e Evonik. 

Em face à não instalação do complexo industrial, o cenário acima deverá se manter 
indefinidamente. Os mecanismos de controle de erosão e de drenagem têm sido eficazes 
para os fins agrícolas, de forma que não se espera a exaustão do processo produtivo local, 
ao menos em curto ou médio prazo. Entretanto, o uso de processos corretivos da fertilidade 
do solo deverá ser permanente e cada vez mais prejudicial à sua qualidade. 

9.1.2 – Meio Biótico 

Em função da não implementação do Complexo Industrial, a flora da área continuará a 
sofrer pressão nas mesmas taxas atuais, haja vista a manutenção das atividades agrícolas 
locais. Deve-se salientar que, na ADA pelo empreendimento, os elementos naturais da 
vegetação se restringem a poucas espécies arbustivas em uma pequena área em 
regeneração, sem maiores interesses conservacionistas. 

Aspecto importante a considerar é que a oferta de empregos diretos e indiretos coopera com 
a proteção da vegetação regional, na medida em que são difundidas normas de proteção e 
técnicas de conservação a partir de modelo adequado de uso do solo. A não implantação 
significa que não serão introduzidas ações de Programas de Educação Ambiental na região. 

A não implantação do empreendimento cria um quadro em que não ocorrerão os impactos 
diretos sobre as espécies da fauna, causados por operações de máquinas, tráfego de 
veículos e caminhões. 

Dessa forma, permanecendo o cenário atual implica na manutenção dos níveis atuais de 
conservação dos recursos naturais (água, ar, solo e vegetação), de forma que também 
deverá manter seu estado atual de conservação da fauna. Novamente, entretanto, a não 
implantação significa que não serão introduzidas ações de Programas de Educação 
Ambiental para os funcionários da obra, as quais podem auxiliar no processo de 
conservação em nível regional. 

9.1.3 – Meio Socioeconômico 

A ausência do Complexo Industrial na região culminará na manutenção da realidade atual 
do município. As pressões, expectativas e os impactos sociais e econômicos não serão 
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concretizados. A permanência da tendência atual afetará também os investimentos a médio 
e longo prazo, oriundos dos desdobramentos econômicos diretos e indiretos. Haja vista que 
a implantação de novos empreendimentos atraem outros negócios como alimentação, 
manutenção, transporte entre outros, assim a não instalação do mesmo culmina na redução 
das expectativas de outros investidores. 

No que se refere à dinâmica populacional, na área rural do município de Castro a mesma 
permanecerá na fase de Transição Avançada, ou seja, população com baixa taxa de 
natalidade e mortalidade e baixo crescimento da população. Na área urbana, a tendência 
atual é a Plena Transição Demográfica, ou seja, população com taxa de natalidade 
moderada e taxa de mortalidade baixa, em consequência, o crescimento também se 
manterá moderado.  

Os aspectos sociais são referentes à qualidade de vida e acesso a infraestrutura social 
básica por parte da população. A não implantação do empreendimento manterá estagnadas 
essas variáveis socioeconômicas. 

O IDH permanecerá no patamar de médio desenvolvimento humano. A estratificação 
educacional manterá baixos percentuais de mão de obra qualificada, com nível superior ou 
que tenham ao menos concluído o ensino médio. Situação ainda mais precária na área rural 
onde o percentual de pessoas sem instrução ou ensino fundamental incompleto atinge mais 
de 80% da população.  

Cabe ressaltar que a comunidade Abapan, que seria diretamente afetada pelo 
empreendimento, possui baixa qualificação e elevado desemprego que atingem 
principalmente as mulheres e os jovens. Atualmente a renda é oriunda principalmente do 
setor terciário, comércio e serviços, seguido da agricultura familiar e benefícios sociais, 
como aposentadoria. Esta realidade se manterá sem a instalação do empreendimento. 

O nível de renda no município, atualmente, é baixo, cerca de 60% das famílias recebem até 
2 salários mínimos. O índice de Gini também é significativo sendo de 0,55, o que configura 
concentração de renda.  

A infraestrutura que receberia maior impacto da instalação do empreendimento seriam as 
rodovias. Mas a não instalação do mesmo contribuirá para manter a precariedade das 
estradas municipais, onde mais de 90% não são pavimentadas.  

O setor econômico mais relevante em Castro é o setor terciário, seguindo também da 
significativa representatividade do setor primário, maior até mesmo do que o observado no 
estado.  

No setor terciário ressaltam-se os serviços voltados para alojamento, alimentação, 
reparação, manutenção e radio difusão, seguido do setor de transportes e comunicação.  

O setor primário tem como carro chefe a lavoura temporária que representa mais de 60% do 
valor do PIB Agropecuário. Os cultivos dominantes são milho, soja e trigo, com uma 
produtividade tonelada por hectare maior do que observada no estado do Paraná. A 
agricultura é mecanizada e há a presença significativa de grandes produtores.  

A pecuária é o segundo setor mais representativo economicamente, com participação de 
mais de 25% no PIB Agropecuário, com destaque para suinocultura e bovinocultura. 

O uso do solo atual é condicionado a realidade do setor primário, onde o plantio da lavoura 
temporária é o principal destino da área da propriedade rural, seguido das pastagens 
naturais, APP e Reservas Legais. 

Assim, este é o quadro municipal tendencial que se manterá a médio longo prazo, caso o 
Complexo Industrial não seja implantado. 
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9.2 – COM O EMPREENDIMENTO 

9.2.1 – Meio Físico 

Salienta-se novamente que, durante a etapa de implantação do Complexo Industrial, tais 
fatores não deverão ser afetados, uma vez que não se preveem atividades sobre o terreno. 
Somente na fase de operação, que será coincidente com a implantação das indústrias a 
comporem o complexo, é que modificações nos padrões de tais componentes poderão ser 
verificadas. A intensidade e o alcance de tais modificações será objeto de avaliação no 
processo de licenciamento específico de cada indústria. 

A qualidade do ar atual poderá ser alterada em decorrência da operação de máquinas e 
equipamentos, as quais gerarão aumento do nível de ruídos e emissão de gases e 
particulados (poeiras) durante a movimentação de terra, principalmente. Entretanto, durante 
as etapas de plantio e colheita tais impactos já são verificados na região, ainda que em 
menor intensidade. Uma vez que pela atividade agrícola local tais impactos são recorrentes 
e contínuos, a instalação das indústrias os mesmos serão temporários, apenas nas fases de 
implantação das indústrias. 

Durante a operação das indústrias em si, haverá emissão de atmosféricos decorrentes do 
processo industrial dessas parceiras. Ainda não é possível se inferir com exatidão quais 
serão essas emissões, cabendo ao licenciamento específico de cada indústria estas 
definições e as ações de controle específicas. Porém, é possível afirmar que a Cargill exigirá 
que todos os controles sejam instalados e monitorados, para que os padrões de lançamento 
sejam atendidos. 

No cenário de implantação do empreendimento existe um risco potencial de redução da 
qualidade da água, causada pela possibilidade de carreamento, para os corpos d’água, de 
material particulado decorrente da movimentação do solo e de combustíveis e óleos 
provenientes do uso de maquinário. Entretanto, tais riscos já são verificados na área em 
função das atividades agrícolas locais. Novamente, deve-se salientar que estes efeitos são 
recorrentes em função dessas atividades, passando a ser temporários (porém em maior 
intensidade) durante a implantação das indústrias.  

Durante a operação do complexo e das indústrias em si, haverá um incremento do 
lançamento de efluentes líquidos decorrentes das atividades. Esse incremento deve ser 
referente à vazão lançada, uma vez que os parâmetros de qualidade deverão ser atendidos. 
Relembrando que a ETE já está em operação, assim como as fábricas da Cargill e Evonik. 

Com a instalação das indústrias no complexo industrial, o cenário local será profundamente 
modificado. Apesar do local já se encontrar profundamente modificado em função das 
atividades agrícolas locais, os processos de terraplenagem, compactação e 
impermeabilização do solo aparecem de imediato como os fatores de maior impacto local, 
trazendo uma alteração no uso do solo atual. Para tal impacto é essencial que as indústrias 
contemplem medidas de controle de águas pluviais, além canalização permanente dos 
drenos já existentes. 

Os principais impactos negativos referem-se à qualidade do ar, decorrente do maior fluxo de 
caminhões e da operação do complexo, por meio da liberação de emissões atmosféricas 
pelas chaminés e demais fontes de emissão. Todavia, são impactos que podem ser 
controláveis e mitigáveis com a correta utilização de equipamentos de controle nas 
chaminés. O asfaltamento e sinalização adequada da rodovia PR-090 (Estrada do Cerne) 
podem colaborar com a redução dos impactos relacionados à veículos e emissão de 
particulados. 
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Quanto à paisagem, a mesma será modificada permanentemente em razão da substituição 
da agricultura pelo Complexo Industrial da Cargill. Entretanto, deve-se salientar que a 
substituição será de um ambiente antropizado por outro, sem efeitos secundários sobre a 
biodiversidade local, já bastante modificada. Não obstante, atividades de paisagismo 
previstas poderão ser desenvolvidas como atenuantes dos efeitos.  

9.2.2 – Meio Biótico 

Usualmente, a implantação de empreendimentos desse tipo trazem consigo a necessidade 
de supressão da vegetação da ADA, uma vez que a limpeza do terreno é essencial para 
implantação das indústrias. Entretanto, tal impacto será nulo, uma vez que não existem 
remanescentes de vegetação nativa no local, salvo às margens do rio Taquara, onde 
verifica-se matas ciliares já profundamente modificadas. Todavia, o complexo não terá 
interferência com essa área.  

Nesse sentido, a instalação do empreendimento poderá culminar em um aumento da 
proteção desse sistema, uma vez que a área industrial será distante da mesma em 
dimensões superiores ao previsto pelo atual Código Florestal. Além disso, ações futuras de 
recuperação e adensamento vegetal poderão ser desenvolvidas pelas indústrias parceiras, 
com vistas a aumentar a proteção do recurso hídrico local, traduzindo-se também em 
ganhos para os ecossistemas terrestres. 

Em relação à fauna terrestre, na ADA foram registradas apenas espécies oportunistas de 
ambientes abertos, sem maiores exigências em termos conservacionistas. A instalação das 
indústrias certamente gerará um afugentamento de tais espécies do local. Entretanto, a 
região de entorno oferece suporte para tais espécies. 

Os principais efeitos a serem sentidos pela fauna da região deverão consistir em 
atropelamentos, decorrentes do aumento do trânsito de veículos destinados ao transporte 
de insumos e ao escoamento dos produtos a serem gerados. Entretanto, nessa condição 
devem ser considerados alguns aspectos. A criação de um Complexo Industrial integrado, 
onde há uma otimização no beneficiamento dos produtos, significa uma redução na 
circulação de veículos nas vias locais e regionais. Desta forma, ao inserir-se em uma região 
já altamente modificada e onde a fauna apresenta-se essencialmente composta por 
espécies comuns, este impacto deve ser visto como pouco expressivo. 

Em relação aos meios físico e biótico como um todo, por fim, a instalação do 
empreendimento significará o aporte de recursos para o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental, seja nas fases de implantação ou operação, o que poderá gerar 
ganhos regionais na proteção dos recursos naturais. 

9.2.3 – Meio Socioeconômico 

Quanto ao meio socioeconômico, por fim, os impactos relativos à economia local e aos 
aspectos sociais despontam como bastante significativos em comparação com o atualmente 
observado na região.  

Na questão demográfica, a presença do empreendimento atrairá pessoas de outros locais 
para o município, por conta dos desdobramentos econômicos que a chegada de um 
empreendimento exerce.  

Essa atração de pessoas trará fatores positivos e negativos. Como positivo o maior 
contingente populacional também atrai por si novos negócios, haja vista a maior demanda 
existente. Em contrapartida, os fatores negativos são a especulação imobiliária, 
principalmente os aluguéis e pressão nas infraestruturas de saúde e educacional.  
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Haverá também grande impacto no que se refere ao nível de renda municipal, através da 
geração de empregos, aumento do volume de impostos apropriado pela prefeitura, aumento 
da circulação da renda através do consumo feito pelo complexo industrial na região com 
fornecedores e também aumento do PIB Municipal.  

Os desdobramentos indiretos também serão significativos e elevarão a riqueza municipal, 
pois atrairá investimentos em novos negócios destinados a alimentação, construção civil, 
alojamento, reparação, serviços de entretenimento entre outros.  

Este significativo aumento da riqueza, trazida pelo complexo, compensará de certa forma os 
impactos negativos do aumento da população, pois os recursos gerados poderão ser 
aplicados na ampliação da infraestrutura municipal. 

Ainda no que se refere a infraestrutura, a presença do Complexo exerce certa pressão para 
a melhora nas rodovias municipais, hoje quase totalmente sem pavimentação. O grande 
fluxo de automóveis de passageiros e cargas para suprir a necessidade do 
empreendimento, expõe a necessidade de pavimentação, sinalização e manutenção dessas 
estradas. Benfeitoria esta que se configura como uma externalidade positiva para todo o 
município, pois não será usada apenas pelo empreendimento. 

No que se refere a questão educacional, a presença do complexo industrial impulsionará a 
busca por qualificação, assim, haverá maior demanda para cursos e capacitações 
relacionadas ao segmento de atuação do empreendimento, a agroindústria. Importante 
salientar que este setor no município já é significativo por conta da presença de outros 
empreendimentos já instalados, mas o complexo irá potencializar o segmento. 

O Complexo Industrial será destinado ao beneficiamento do milho, cultivo relevante na 
região. Dessa forma, a médio e longo prazo, as atividades do complexo podem potencializar 
a ainda mais a lavoura do milho local, incentivar o aumento da produção e a concorrência, 
promovendo eficiência no processo produtivo. Intensificará também o uso do solo destinado 
a lavoura temporária. 
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10 – CONCLUSÕES 

O presente item traduz as conclusões e comentários da equipe técnica multidisciplinar 
responsável pelo estudo. 

10.1 – O EMPREENDIMENTO 

a) O empreendimento em questão compreende a instalação do Complexo Industrial da 
Cargill, em área de aproximadamente 246 hectares, no município de Castro/PR. Dentro 
desta área já estão instaladas e licenciadas às fábricas da Cargill e da Evonik, para as 
quais não há pendências ou contingências. O presente estudo refere-se, portanto, à 
expansão das atividades; 

b) O empreendimento obedece ao estabelecido na legislação ambiental, uma vez que está 
solicitando a LP (Licença Prévia) junto ao Órgão Ambiental competente para o seu 
licenciamento, o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, atendendo à determinação do 
mesmo quanto à elaboração do EIA/RIMA como instrumento para o licenciamento- 
Resolução CEMA 70/2009, CEMA 72/2009 e SEMA 51/2009; 

c) O empreendimento cumpre os requisitos legais para seu licenciamento, na medida em 
que atende à Constituição Federal e aos preceitos estabelecidos na Política Nacional de 
Meio Ambiente, às Resoluções CONAMA e às normas técnicas que padronizam os 
limites de qualidade ambiental – CONAMA 001/86; e, 

d) Ainda no tocante dos requisitos legais, porém agora no âmbito estadual, o 
empreendimento pretendido pela Cargill obedece à Constituição Estadual, a Política 
Ambiental e as Leis e Decretos específicos que tratam do licenciamento e das questões 
ambientais do Estado, além da Lei Orgânica do município de Castro. 

10.2 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Quanto às condições ambientais da área de inserção do empreendimento, a mesma insere-se 
na bacia do rio Iapó, sub-bacia do rio Taquara, na região de domínio das florestas com 
araucária. A ADA caracteriza-se por consistir em uma área predominantemente agrícola, com 
solos de origem aluvial, porém já bastante alterados quanto à sua constituição original, 
inclusive com a presença de um complexo de canais de drenagem. A vegetação e a fauna 
encontram-se bastante empobrecidas e modificadas, sendo compostas essencialmente por 
espécies de hábitos associados a áreas abertas, de pouco interesse conservacionista. Na ADA 
também estão inseridas as fábricas da Cargill e Evonik, já em operação, que passarão a fazer 
parte do referido complexo industrial. 

A única área florestal nas imediações do empreendimento consiste na mata ciliar do rio 
Taquara, localizada na AID, também já modificada, e que não será afetada pelo 
empreendimento. 

Em relação aos aspectos socioeconômicos, o município de Castro apresenta forte vínculo com 
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atividades agrícolas (cultura do milho), que por sua vez têm uma forte relação com o 
empreendimento, de forma que o empreendimento ora proposto não deverá gerar grandes 
mudanças no modo de vida dos habitantes da região.  

Considerando a situação atual de uso e ocupação de solo, o nível atual de degradação e 
pressão sobre o meio físico e biológico, e as formas de manejo adotadas na região, o 
empreendimento não representa modificações importantes em condições ambientais naturais, 
podendo ser considerado como de baixo impacto negativo no geral. Nesse sentido, entretanto, 
os seguintes aspectos podem ser considerados. 

a) Impactos causados no meio físico, principalmente sobre o solo, possuem efeito 
sinérgico com a qualidade da água, podendo ocasionar alguma perda de qualidade 
hídrica durante a etapa de construção das estruturas. Entretanto, tal impacto deverá ser 
mínimo, haja vista a condição de baixa declividade do terreno, ao tipo predominante de 
solo e à presença da mata ciliar do rio Taquara, que deverá obstruir o carreamento de 
material particulado e eventuais efluentes líquidos ao mesmo. Além disso, ações de 
controle deverão ser observadas durante a etapa construtiva, minimizando ainda mais o 
risco. 

b) Quanto à etapa de operação das indústrias em si, o presente documento não efetua 
análise de seus impactos, cabendo os mesmos aos processos específicos de 
licenciamento subsequentes. Entretanto, de maneira geral infere-se que lançamentos 
de efluentes e emissões atmosféricas poderão gerar impactos sobre os recursos 
hídricos locais e qualidade do ar, respectivamente. Em função disso, a Cargill já dispõe 
de uma ETE com capacidade de controle para todo o Complexo, além de todos os 
controles de emissões necessárias. De maneira complementar, ainda, medidas de 
monitoramento de qualidade da água serão fundamentais para sinalizar impactos 
decorrentes do uso, transporte, armazenamento, manuseio e beneficiamento de 
produtos, uma vez que sempre existe o risco de acidentes que podem gerar impactos 
expressivos. 

c) Os impactos sobre a flora e fauna, associados principalmente com a retirada da 
vegetação serão de magnitude mínima, serão devidamente mitigados com ações de 
proteção da mata ciliar do rio Taquara, além da possibilidade de serem compensadas 
com a implantação de ações de educação ambiental para os operários. 

d) Em relação ao meio socioeconômico, o diferencial do empreendimento consiste na 
geração de empregos diretos e indiretos, cujo efeito multiplicador poderá resultar em um 
aumento da dinamização da renda e da economia regional, com consequente aumento 
dos serviços e arrecadação que repercutirão em melhorias da qualidade de vida para a 
população. 

e) Considerando a natureza das operações industriais, existe a possibilidade de aumento 
do risco de acidentes de trabalho. Nesse aspecto a empresa deverá implementar os 
programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, Segurança no 
Trabalho e Capacitação de Mão-de-Obra Local, propiciando treinamento e capacitação 
aos funcionários, além de atender as normas de segurança. 

f) Por fim, a implementação de um Programa de Educação Ambiental trará benefícios 
tendo em vista contemplar a abordagem sobre a forma de lidar com as questões 
ambientais, sobretudo com enfoque preventivo. 

10.3 – COMENTÁRIOS FINAIS 

Em virtude do apresentado, pode-se concluir que o empreendimento ora analisado trará tanto 
impactos positivos quanto negativos à região. Entretanto, em se tratando de uma área já 
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profundamente modificada pela agricultura mecanizada, pode-se inferir que os impactos 
positivos serão mais significativos, podendo gerar, em conjunto com a adoção de medidas e 
programas ambientais, melhorias na qualidade de vida da população local e, inclusive, ganhos 
ambientais decorrentes de uma redução na pressão da agricultura sobre o remanescente da 
vegetação ciliar do rio Taquara, nas imediações do empreendimento, e na proposição de 
atividades de educação ambiental. 

Em relação aos aspectos socioeconômicos, o empreendimento deverá trazer ao Estado do 
Paraná uma ampliação do desenvolvimento de ordem produtiva e tecnológica, atendendo 
ainda todas as normas de proteção e conservação do meio ambiente. Nesse sentido, ainda, o 
Poder Público, em conjunto com o empreendedor e em parceria com a Sociedade Civil 
Organizada, poderá promover o fortalecimento do modo de vida do produtor rural local, 
melhorando as condições de negociação e escoamento da produção local de milho, com 
consequente aumento da produtividade do solo. 

A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental atende a alguns dos princípios que norteiam o 
direito do ambiente, sobretudo o Princípio da Prevenção, considerando as medidas propostas 
sobre as atividades a serem desenvolvidas; aos Princípios Democráticos, considerando ainda 
os programas propostos como o Programa de Educação Ambiental, bem como a discussão do 
empreendimento em Audiências Públicas; e ao Princípio do Desenvolvimento Sustentável, 
tendo em vista a busca de ações que atuem agregando a exploração racional e a conservação 
dos recursos, com melhor resposta social. 

Nesse contexto, por fim, a conclusão da equipe multidisciplinar responsável pela elaboração 
desse Estudo Ambiental é a de que, havendo consonância com as políticas públicas 
atualmente vigentes e a serem implementadas, o cumprimento dos aspectos legais 
relacionados às atividades propostas no projeto, a implantação dos programas voltados à 
minimização e compensação dos impactos ambientais e a aplicação do monitoramento desses 
programas através dos órgãos ambientais, em conjunto com as organizações da sociedade 
civil, esse empreendimento possui viabilidade ambiental e poderá ser licenciado pelo IAP, de 
acordo com as condicionantes propostas. 
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CURRICULUM VITAE  
 

Cargo Proposto: Consultor Técnico Júnior III 

Nome da Empresa: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Nome do Membro da Equipe: Bruno Matuella 

Profissão: Biólogo 

Data de Nascimento: 27 de setembro de 1982 

Tempo de Serviço na 
Empresa: 

6 anos e 1 mes Nacionalidade: Brasileira 

Conselhos Profissionais CRBio 41.797/07-D 

Qualificações-chave:  

 Execução, elaboração e coordenação de projetos e estudos relativos à EIA/RIMA, PBA, PCA, 
RAS, levantamento de fauna, Planos de Manejo, e demais estudos técnicos e ambientais nas 
áreas industriais, portuárias e agrossilvipastoris. 

 Execução, elaboração e coordenação de projetos e estudos voltados ao licenciamento 
ambiental de grandes empreendimentos agrícolas, florestais, industriais e portuários. 

 Conhecimento básico nas áreas dos componentes físico (geologia, geomorfologia, relevo, 
clima e solos) e antrópico (socioeconomia e arqueologia). 

 Conhecimento avançado na área do componente biótico (fauna e flora) e avaliação de 
impactos ambientais. 

Formação: 

 2004 – Graduação em Ciências Biológicas. Universidade Federal do Paraná, Paraná, 
Brasil. 

 2008 – Mestrado em Sistemas Costeiros e Oceânicos. Centro de Estudos do Mar, 
Universidade Federal do Paraná, Paraná, Brasil 

 2009 – MBA em Sistema Gestão Ambiental, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
Paraná, Brasil 

Atuação: 

 2008 – 2009: Instituto de Pesquisa e Conservação da Natureza – Ideia Ambiental. 
Consultor Técnico de Meio Ambiente 

 2009 – Atual: STCP Engenharia de Projetos, Consultor/ Coordenador de Projetos. 

Principais Projetos Relacionados com o Objeto 

ANO CONTRATANTE PROJETO FUNÇÃO 

2008 SEMA/PR 

Levantamento de Invertebrados Bentônicos 
Aquáticos em Dois Trechos do Rio dos Touros 
em Diferentes Estados de Conservação, Reserva 
do Iguaçu. Paraná  

Coordenação 
Técnica de 
campo 



ANO CONTRATANTE PROJETO FUNÇÃO 

2008 – 2009  CIABRI 
Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 
da Bacia do Rio Iguatemi, Mato Grosso do Sul 

Coordenação 
Técnica de 
campo 

2009 – 2010  
Serviço Florestal 
Brasileiro – SFB  

Censo Socioeconômico das Flonas do Crepori e 
Jamanxim 

Equipe Técnica 

2009 – 2010  
Suzano Papel e 
Celulose S.A. 

Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto no Meio Ambiente na área 
do Projeto Florestal, no Polo Timon, Estado no 
Maranhão 

Equipe Técnica/ 
Coordenação 
Técnica de 
campo 

2009 – 2010  
Suzano Papel e 
Celulose S.A. 

Apoio aos Processos de Licenciamento 
Ambiental dos Projetos Florestais da Suzano no 
Piauí e Maranhão (Polos Porto Franco e Timon) 

Equipe Técnica 

2010 – 2011 
Terminal 
Portuário Porto 
Pontal (TPPP) 

Elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA) 
dos programas previstos no EIA/RIMA do 
Terminal Portuário Porto Pontal, Pontal do 
Paraná, PR. 

Coordenador de 
Projeto 

2010 – 2011 
Mineração Rio do 
Norte – MRN 

Elaboração de Manual de Licenciamento 
Ambiental 

Equipe Técnica/ 
Coordenação 
Técnica 

2010 – 2013  
GBE Projetos 
Agrícolas III 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) com vistas ao 
licenciamento ambiental do Projeto Boqueirão, 
Barra/BA 

Coordenador de 
Projeto 

2010 – 2012  
Terracal 
Bioenergia e 
Alimentos 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) com vistas ao 
licenciamento ambiental do Projeto Guadalupe, 
Guadalupe/PI 

Equipe Técnica 

2011 – 2012  
Suzano Energia 
Renovável 

Elaboração de EIA/RIMA e apoio no 
licenciamento de planta industrial para a 
produção de pellets. 

Equipe Técnica 

2012  
Cargill Agrícola 
S/A 

Elaboração de Plano de Controle Ambiental 
(PCA) e apoio aos processos de licenciamento 
da nova planta industrial da Cargill a ser instalada 
em Castro/PR 

Coordenador de 
Projeto 

2012 
Cargill Agrícola 
S/A 

Estudo de Disponibilidade Hídrica do Rio 
Taquara, Castro/PR 

Coordenador de 
Projeto 

2012  
Cargill Agrícola 
S/A 

Apoio às atividades de controle da avifauna na 
planta industrial de Uberlândia/MG, visando a 
obtenção da licença de captura e eliminação 
junto ao IBAMA 

Coordenador de 
Projeto 

2012 
Evonik Degussa 
Brasil Ltda 

Elaboração de Plano de Controle Ambiental 
(PCA) e apoio aos processos de licenciamento 
da nova planta industrial da Evonik a ser 
instalada em Castro/PR 

Coordenador de 
Projeto 

2012 – 2013  
Cargill Agrícola 
S/A 

Apoio aos processos ambientais relacionados 
aos efluentes líquidos da nova planta industrial 
da Cargill em Castro/PR 

Coordenador de 
Projeto 

2012 – 2013  
Cargill Agrícola 
S/A 

Apoio ao processo de cumprimento de 
condicionantes da Licença de Instalação da 
Cargill, visando a obtenção da Licença de 
Operação da nova planta industrial de Castro, PR 

Coordenador de 
Projeto 



 

ANO CONTRATANTE PROJETO FUNÇÃO 

2012 – 2013  
Cargill Agrícola 
S/A 

Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado 
(RAS), Relatório de Detalhamento dos 
Programas Ambientais (RDPA) e apoio ao 
processo de licenciamento da Subestação de 
138 kV da Cargill, no município de Castro/PR 

Coordenador de 
Projeto 

2013 
Cargill Agrícola 
S/A 

Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado 
(RAS), Relatório de Detalhamento dos 
Programas Ambientais (RDPA) e apoio aos 
processos de licenciamento ambiental e de 
supressão de vegetação para a Linha de 
Transmissão de 138 kV da Cargill em Castro/PR 

Coordenador de 
Projeto 

2013 
Terminal 
Portuário Porto 
Pontal (TPPP) 

Atualização do Plano Básico Ambiental (PBA) 
dos programas previstos no EIA/RIMA. 

Coordenador de 
Projeto 

2013 
Cargill Agrícola 
S/A 

Estudo referente ao levantamento legal e 
relatório sobre o histórico de uso e ocupação do 
solo da Fazenda Alto Alegre, localizada no 
município de Castro/PR 

Coordenador de 
Projeto 

2013 
Cargill Agrícola 
S/A 

Obtenção de Licença ambiental simplificada 
(LAS) e Autorização Ambiental (AA) para 
ampliação da fábrica da Cargill, em Castro, com 
vistas à instalação de nova caldeira e adequação 
do projeto da estação de tratamento de efluentes 
(ETE) 

Coordenador de 
Projeto 

2013 – 2014  
Cargill Agrícola 
S/A 

Execução e fiscalização de programas 
ambientais do RDPA durante a construção da 
linha de transmissão de 138 kV, em Castro/PR, e 
apoio aos processos de obtenção da Licença de 
Operação 

Coordenador de 
Projeto 

2013 (em 
andamento) 

Evonik Degussa 
Brasil Ltda. 

Apoio ao processo de cumprimento de 
condicionantes da Licença de Instalação da 
Evonik, visando à obtenção da Licença de 
Operação da nova planta industrial de Castro, PR 

Coordenador de 
Projeto 

2014 
Gerdau Aços 
Longos S.A. 

Due Diligence de ativos florestais e terras na 
região nordeste / norte do Brasil 

Equipe Técnica 

2014 
Cargill Agrícola 
S/A 

Apoio às atividades de monitoramento ambiental 
da fábrica da Cargill, em Castro/PR 

Coordenador de 
Projeto 

2014 (em 
andamento) 

Cargill Agrícola 
S/A 

Licenciamento ambiental para instalação de pátio 
de triagem de caminhões no município de 
Santarém, Estado do Pará 

Coordenador de 
Projeto 

2014 (em 
andamento) 

Cargill Agrícola 
S/A 

Licenciamento ambiental para instalação de pátio 
de triagem de caminhões no distrito de Miritituba 
(Itaituba), Estado do Pará 

Coordenador de 
Projeto 

2014 (em 
andamento) 

Cargill Agrícola 
S/A 

Licenciamento ambiental (LP, LI e LO) para 
instalação de unidade de beneficiamento de 
grãos em Santarém/PA 

Coordenador de 
Projeto 

2014 (em 
andamento) 

RAT 
Incorporações e 
Empreendimento
s 

Apoio aos processos de obtenção das Licenças 
Prévia e de Instalação (LP/LI), RAF (Supressão 
de Vegetação) e Resgate de Fauna, para 
implantação do loteamento Castel Novo, em 
Guaratuba/PR 

Coordenador de 
Projeto 



 

ANO CONTRATANTE PROJETO FUNÇÃO 

2015 (em 
andamento) 

Holcim Brasil 
S.A. 

Elaboração de estudos ambientais para 
licenciamento de atividades de mineração, e 
solicitação de supressão de vegetação em áreas 
de Itaperuçu e Rio Branco do Sul, PR 

Coordenador de 
Projeto 

2015 (em 
andamento) 

Cargill Agrícola 
S/A 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para implantação 
do Complexo Industrial da Cargill, em Castro/PR 

Coordenador de 
Projeto 

 
 

Idiomas  

Proficiência Conversação Escrita Leitura 

Português  Língua Materna Língua Materna Língua Materna 

Inglês Avançado Intermediário Avançado 

Espanhol Básico Básico Básico 

Declaração  

 

Eu, abaixo-assinado, declaro que as informações fornecidas constituem a verdade a 
respeito de minhas qualificações e experiência. 

 

 

 Data: 05/08/2015 

Assinatura do membro da equipe e do 
representante autorizado da empresa 

  

 
 

Nome Completo do Membro da Equipe Bruno Matuella 

Nome Completo do Representante Autorizado   
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CURRICULUM VITAE 

Cargo Proposto: Membro de equipe chave 

Nome da Empresa: STCP Engenharia de Projetos LTDA.  

Nome do Membro da Equipe: Claudia Pereira da Silva Sampaio 

Profissão: Engenheira Agrônoma 

Data de Nascimento: 23 de setembro de 1967 

Tempo de Serviço na Empresa: 7 anos Nacionalidade: Brasileira 

Participação em Organizações 
Profissionais: 

 Matrícula: 23.603 - D – CREA/PR - Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Pormenores dos Serviços 
atribuídos: 

 Especialista em socioeconomia 

 

Qualificações-chave:  

 Experiência de 25 anos em coordenação e elaboração de diagnósticos rurais participativos e 
socioeconômicos.  

 Atuação em Licenciamento Ambiental -  Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA), Programas de Controle Ambiental e Projeto Básico Ambiental. Diagnóstico 
Socioeconômico como implantação de Projetos de Educação Socioambiental 

 Atuação em Planos de Manejo em Unidades de Conservação  - Diagnóstico 
Socioeconômico e Planejamento; 

 Coordenação e elaboração de Censo Socioeconômico; 

 Moderação em Oficinas Participativas.  

Formação: 

 2004,  Doutora em Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Universidade Estadual de 
Campinas - FEAGRI 

 1994, Mestrado em Ciências – Desenvolvimento Econômico, Universidad Austral de Chile - 
Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrárias. 

 1989, Engenharia Agronômica, Universidade Federal do Paraná. 

Registro de Emprego: 

 2008 – atual, STCP Engenharia de Projetos Ltda., Curitiba – PR 

Cargo atual: Coordenadora Técnica Sênior I 

Coordenadora da área de socioeconomia, em projetos relacionados a diagnósticos 
socioeconômicos, projetos sociais, planejamento de unidades de conservação, estudos e 
relatório de impacto ambiental, projetos e programas  de responsabilidade social e censos e 
cadastros. 

 

 2005 – 2007 Faculdades SPEI. 

Professora 

Disciplinas de Desenvolvimento Sustentável, Economia Ambiental, Empreendedorismo e 
Economia nos cursos de Administração de Empresas e bacharelado em Sistemas de 
Informação. 
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 2005, FACET Faculdades 

Professora 

Disciplina de Desenvolvimento Sustentável no curso de Especialização em Educação 
Ambiental. 

 

 2000 – 2004, Centro Universitário Positivo, UNICENP  

Professora 

Disciplina de Desenvolvimento Econômico no curso de Ciências Econômicas; 

Disciplina de Economia no curso de Direito, Jornalismo, Publicidade e Ciências Contábeis. 

 

 2002, Centro Nacional de Educação Avançada, CENEA. 

Professora 

Gestão Econômica Ambiental no curso de Especialização Perito Ambiental. 

 

 1998 – 2002, Faculdades Integradas Espírita. 

Professora 

Disciplina de Elaboração e Avaliação de Projetos na Faculdade de Ciências Agrárias e 
Recursos Naturais. 

 

 1996 – 1997, Universidade Estadual de Londrina 

Professora 

Disciplina de Planejamento Agropecuário - colaboradora no projeto de pesquisa “Manejo 
Sustentável de Solos Tropicais”; 

Supervisora no Projeto de Extensão de São Jerônimo da Serra - Desenvolvimento da 
Agricultura Familiar; 

Colaboradora na elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural no Município de Londrina. 

 

 1995, Universiade Federal do Espírito Santo 

Professora 

Disciplina de Extensão Rural e Economia Rural no Centro Agropecuário - Departamento de 
Zootecnia e Economia Rural. 

 

 1992 – 1993, Universidade Austral do Chile - Instituto de Economia Agrária 

Professora auxiliar e assistente acadêmica 

Disciplina de Transferência Tecnológica na Faculdade de Ciências Agrárias - Instituto de 
Economia Agrária; 

Participante de pesquisas em áreas rurais – Diagnóstico rural participativo e outras 
metodologias de diagnóstico. 
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Principais Projetos  

 

Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2016 Piauí Votorantim  Energia 

Elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA) 
e apoio técnico na implementação dos 
programas e subprogramas ambientais para a  
implantação dos 07 Parques Eólicos no 
município de Curral Novo do Piauí, Estado do 
Piauí 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2016 Pará  
Mineração Rio do 

Norte 
Execução do Programa de Educação 

Ambiental e Patrimonial da MRN, 2016   
Coordenadora 

2016 Pará  
Mineração Rio do 

Norte 
Gestão  do Programa de Educação 

Socioambiental da MRN, 2016   
Coordenadora  

2016 
Bom Jesus da 
Lapa/ Bahia 

Enel Green Power 

Execução do Plano Básico Ambiental (PBA)  
para Instalação do Cluster Lapa -  Projetos 
Solares Fotovoltaicos Bom Jesus da Lapa 

(BA) e Parque Solar Xique-Xique (BA) 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2015 Pará  
Mineração Rio do 

Norte 
Gestão  do Programa de Educação Ambiental 

e Patrimonial da MRN, 2015   
Coordenadora 

2015 Pará  
Mineração Rio do 

Norte 
Gestão  do Programa de Educação 

Socioambiental da MRN, 2015  – Fase 3  
Coordenadora  

2015 
Campo 

Formoso/ Bahia 
Enel Green Power 

Execução do Plano Básico Ambiental (PBA)  
para o Projeto Eólico Delfina (BA) 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2015 
Bom Jesus da 
Lapa/ Bahia 

Enel Green Power 

Estudos para obtenção de Licença Ambiental 
de Instalação do Cluster Lapa -  Projetos 
Solares Fotovoltaicos Bom Jesus da Lapa 

(BA) e Parque Solar Xique-Xique (BA)  

Coordenadora 
Socioeconomia 

2015 Paraná HOLCIM Brasil 

Elaboração de estudos ambientais para 
licenciamentos de atividades nas áreas de 

mineração de calcário nas áreas de Vuturuvu 
dos Bentos e Vuturuvu dos Espanhóis, 

município de Itaperuçu/PR. 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2015 em 
andamento 

Paraná Cargill Agrícola S/A 

Elaboração de Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA) para Implantação do 

Complexo Industrial da Biorrefinaria da 
Cargill, em Castro, e Apoio aos Processos de 

Obtenção da Licença Prévia. 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2014  em 
andamento 

Pará Cargill Agrícola S/A 

Relatório de Controle Ambiental (RCA) do 
pátio de triagem de caminhões da Cargill, 

localizado no município de Itaituba, distrito de 
Miritituba/PA. 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2014 em 
andamento 

Pará ICMBio/Vale 
Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Igarapé do Gelado 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2014  Pará Cargill Agrícola S/A 
Relatório de Controle Ambiental (RCA) do 
pátio de triagem de caminhões da Cargill, 

localizado no município de Belterra/PA 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2014 Pará 
Mineração Rio do 

Norte 

Gestão Socioambiental, Monitoramento e 

Apoio aos Processos de Licenciamento  do 

Empreendimento de Extração  na FLONA 

Saracá Taquera e REBIO Trombetas: apoio 

nas Consultas  Públicas   junto as 

comunidades quilombolas do Rio Trombetas  

Equipe Técnica 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2014 Amapá 
Governo do Estado 

do Amapá 

Serviços de apoio técnico e gerenciamento da 

implementação  do Programa Amapá / 

BNDES: Desenvolvimento Humano Regional 

Integrado (PDRI) e do PROINVESTE  

Coordenador 

Setorial – Gestão 

Territorial e Meio 

Ambiente 

2014 Pará 
Mineração Rio do 

Norte 

Atendimento a Condicionante 2.1 da Licença 

de Instalação Nº 761/2010, referente às Obras 

e Intervenções no Empreendimento 

Denominado Platô Monte Branco, Porto 

Trombetas, Oriximiná, PA  

Equipe Técnica 

2014  

Pará 
Mineração Rio do 

Norte 

Censo socioeconômico e demográfico e 

Avaliação da percepção sobre a MRN nas 

comunidades do entorno  

Coordenadora 

2014  

Pará Mineração Rio do 
Norte 

Relatório e Plano de Controle Ambiental 

(RCA/PCA) da Usina de Asfalto da MRN, 

Localizada em Porto Trombetas-PA 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2014  Aracati, CE 
Secretaria Estadual 

do Turismo - 
SETUR/CE 

Plano de Manejo da Área de Proteção 

Ambiental – APA do Destino Turístico Canoa 

Quebrada 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2014  

Maranhão Suzano Papel e 
Celulose 

Análise crítica do Relatório de Pesquisa: 

Conflitos Socioambientais no Leste 

Maranhense Problemas Provocados pela 

Atuação da Suzano Papel e Celulose e dos 

Chamados Gaúchos no Baixo Parnaíba 

Coordenadora 
Técnica 

2014  Paraná 

Triunfo 
Participações e 
Investimentos 

Apoio ao Estudo Preliminar de Traçado do 

Prolongamento da Rodovia Estadual  PR-092, 

Trecho: Jaguariaíva – Campina Grande do Sul 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2014 Paraná Cargill Agrícola S/A 

Complementações ao RAS - Relatório 
Ambiental Simplificado, elaboração de RDPA - 
Relatório de Detalhamento dos Programas 
Ambientais e apoio aos processos de 
Licenciamento Ambiental da linha de 
transmissão de 138KV da Cargill no município 
de Castro/PR. 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2013 Bahia Bolt Energia S/A 

EIA/RIMA da Usina Termelétrica de 150 
MW em área de 21 hectares, movida a 
cavaco de eucalipto, Município de Canto 
do Buriti.   

Equipe Técnica 

2013 Bahia Bolt Energia S/A 

Serviços de Consultoria Ambiental para 
obtenção  da Licença de Instalação (LI) 
da Usina Termelétrica (UTE) de 150 MW 
no estado da Bahia.  Execução de 
serviços de elaboração do relatório de 
detalhamento dos programas ambientais 
(RDPA), bem como o relatório de 
atendimento às Condicionantes 
Ambientais de Licença Prévia referentes 
á implantação do Projeto da Usina 
Termoelétrica 150MW Campo Grande. 

Equipe Técnica 

2013 Castro Cargill Agrícola S/A Elaboração do Relatório Ambiental 
Simplificado da Linha de Transmissão 138 KV 

Coordenadora 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

da Cargill  em Castro/PR Socioeconomia 

2013  
São Paulo, 

Minas Gerais e 
Rio de Janeiro 

ICMBio 

Diagnóstico Socioeconômico, Histórico e 

Cultural da Área de Proteção Ambiental da 

Serra da Mantiqueira 

Coordenadora 
Adjunta 

Socioeconomia  

2013  Amapá IEF 
Elaboração do Plano de Manejo da Floresta 

Estadual do Amapá 

Coordenação  

Socioeconomia  
Comunidades  

2013  
Pará Mineração Rio do 

Norte 
Programa de Educação Ambiental Animais 

Silvestres   

Coordenadora 
Técnica 

2013  
Pará Mineração Rio do 

Norte 
Gestão do Programa de Educação Ambiental 

e Patrimonial da MRN  

Coordenadora 
Técnica 

2013  
Minas Gerais/ 

Bahia 
Sul Americana de 
Metais S. A.  

Elaboração do Diagnóstico Participativo e 

Matriz Social 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2013  
Minas Gerais/ 

Bahia 
Sul Americana de 
Metais S. A.  

Elaboração do Projeto Básico Ambiental 

(PBA) do Projeto Vale do Rio Pardo 

(Mineração e  Mineroduto)  - Projeto Fundiário 

e Comunicação Social 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2013 Maranhão  
Suzano Papel e 
Celulose 

Apoio a Elaboração da Peça Jurídica que 

compõe a Ação Civil Pública proposta pelo 

Ministério Público Federal no Processo de 

Porto Franco  

Equipe Técnica 

2013 Paraná  

Batavo 
Cooperativa 
Agroindustrial 

Elaboração de Plano de Controle Ambiental 

(PCA) e apoio no processo de licenciamento 

ambiental da planta industrial de 

beneficiamento de leite - Frísia, na Fazenda 

Erexim, localidade de Pitangui, Ponta Grossa, 

Paraná   

Coordenadora 
Socioeconomia 

2012  Cotegipe / BA GRANFLOR 
Elaboração de EIA/RIMA e apoio no 
licenciamento de projeto pecuário e agrícola. 

Coordenador 
Socioeconomia 

2012 
Paraná ICMBio Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre 

dos Campos de Palmas  

Coordenadora 
Socioeconomia   

2012 
Paraná ICMBio Estudo das Características Antrópicas da 

Região e do Parque Nacional do Superagui 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2012 

Pará Mineração Rio do 
Norte 

Revisão, Adequação, Organização e 

Implementação do Programa de Educação 

Socioambiental – PES – Fase 2 da 

Implantação 

Coordenadora 
Técnica  

2012 
Pará Mineração Rio do 

Norte 
Gestão do Programa de Educação Ambiental 

e Patrimonial da MRN  

Coordenadora 
Técnica 

2012 

Pará Mineração Rio do 
Norte 

Consolidação e Elaboração do Relatório de 

Sustentabilidade da MRN com base nas 

diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), 

baseado nos dados de 2010 e 2011  

Coordenadora 
Geral 

2012 

Pará Mineração Rio do 
Norte 

Atualização do Levantamento 

Socioeconômico e Avaliação da Dinâmica 

Demográfica nas Comunidades do Entorno da 

Coordenação 
Técnica 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

Mineração Rio do Norte, entre 2009-2011 

2012 

Peru PROCEJA Elaboración de los Planes de Ordenamiento 

Territorial en el Marco del programa 

PROCEJA 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2011 
Bahia Agropecuária 

JAcarezinho 
Gestão Ambiental Projeto Agropecuário da 
Jacarezinho localizado no Estado da Bahia  

Equipe Técnica 

2011 Piauí 
GBE Projetos 

Agrícolas III Ltda 

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) do Projeto Cerrado, Piauí  

Coordenadora 
Socioeconomia 

2011 
Bahia 

GBE Projetos 

Agrícolas III Ltda 

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) do Cluster Boqueirão, Bahia 
Equipe técnica  

2011 
Pará Mineração Rio do 

Norte 
Programa de Educação Socioeconômico-

Ambiental da Mineração Rio do Norte 
Equipe Técnica 

2011 

Pará Mineração Rio do 
Norte 

Gestão do Programa de Educação 

Socioambiental da MRN – Fase II de 

Implantação 

Coordenadora 
Técnica 

2011 
Pará Mineração Rio do 

Norte 
Elaboração do Plano Básico Ambiental dos 

Platôs Greigh  Aramã 
Equipe técnica 

2011 

Pará Mineração Rio do 
Norte 

Plano Básico Ambiental do Projeto de 

Explotação de Bauxita do Platô Monte Branco, 

Porto Trombetas, Oriximiná, PA. 

Equipe técnica 

2011 

Pará Mineração Rio do 
Norte 

Complementações Referentes ao Plano 

Básico Ambiental do Platô Monte Branco, na 

Flona de Saracá-Taquera, Município de 

Oriximiná, Estado Do Pará 

Equipe técnica 

2011 Pará 
MMA / SFB/ 

ICMBIO 

Revisão do Plano de Manejo da Floresta 

Nacional de Carajás  

Coordenadora 
Socioeconomia 

2011 Paraná  
Porto Pontal  

 

Elaboração do Plano Básico (PBA) dos 

Programas Ambientais Previstos no EIA/rima 

do Terminal Portuário Pontal 

Equipe técnica 

2011 Maranhão 
Suzano Energia 

Renovável 

Elaboração de EIA/RIMA e apoio no 
licenciamento de planta industrial para a 
produção de pellets 

Coordenadora 
Socioeconomia 

2011 Maranhão 
Suzano Papel e 

Celulose 

Levantamento dos Passivos Ambientais e 

Sociais nas Áreas do Projeto Florestal do 

Núcleo Cidelândia, Estado do Maranhão 

Coordenadora 
técnica 

2010 Juruti / Pará 
ALCOA World 
Alumina Brasil 
Participações Ltda. 

Serviço de Avaliação dos Planos de Controle 
Ambiental do Meio Socioeconômico e Estudo 
de Mercado 

Equipe Técnica 
socioeconomia  

2010 Amapá AMCEL 

Elaboração de PCA para Licenciamento 

Ambiental de Empreendimento da AMCEL no  

Estado do Amapá 

Coordenadora 

Socioeconomia 

2010 Amapá AMCEL 

Diagnóstico dos Impactos Socioeconomicos 

da Atuação Da Amcel na Área de Influencia do 

Empreendimento Florestal  

Coordenadora 

projeto 

2010 Serra do Detzel Consulting Estudos Para Desenvolvimento de Sistema de Coordenadora 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

Gambá/ MG Áreas Protegidas da Porção Sul da Serra da 

Moeda, Minas Gerais  

Socioeconomia 

2010 
Novo 

Progresso, 
Pará 

FAO/PNUD/SFB 

Censo Socioeconômico: Identificação de 

Populações Residentes na Floresta Nacional 

do Jamanxim 

Coordenadora 
socioeconomia 

2010 
Jacareacanga 

Pará 
FAO/PNUD/SFB 

Censo Socioeconômico: Identificação de 

Populações Residentes na Floresta Nacional 

do Crepori 

Coordenadora 
socioeconomia 

2010 

Pará Mineração Rio do 
Norte 

Plano Básico Ambiental (PBA) Plano Básico 
Ambiental do Projeto de Explotação de 
Bauxita do Platô Bacaba, Porto Trombetas, 
Oriximiná, PA 

Membro da 
equipe 

2010 Rondônia  
MMA / SFB/ 

ICMBIO 

Redação e Sistematização do Plano de 

Manejo da Floresta Nacional do Jacundá  

Elaboração do 

diagnóstico 

socioeconômico 

2010 

Canindé do 
São 

Francisco/Poço 
Redondo/ 
Sergipe 

SEMARH 
Plano de Manejo do Monumento Natural 

Grota do Angico. 

Coordenadora 
socioeconmia 

2010 Capela/Sergipe SEMARH 
Plano de Manejo do Refúgio da Vida 

Silvestre Mata do Junco 

Coordenadora 

socioeconmia 

2010 Maranhão 

Suzano Papel e 
Celulose 

Plano Básico Ambiental (PBA) relativo à  
implementação dos Programas Ambientais 
no EIA/RIMA do projeto florestal da Suzano 
Papel e Celulose S.A., no Estado do 
Maranhão 

Membro da 
equipe 

2010 Maranhão 

Suzano Papel e 
Celulose 

Plano Básico Ambiental (PBA) relativo à  
implementação dos Programas Ambientais 
no EIA/RIMA do projeto florestal da Suzano 
Papel e Celulose S.A., em propriedades 
localizadas nos municípios de Estreito, 
Riachão e Sítio Novo Rural, a ser implantado 
em uma área de 60.000 hectares de efetivo 
plantio, no Estado do Maranhão 

Membro da 
equipe 

socioeconomi
a 

2009 Jeceaba/MG Detzel Consulting 
Criação de Unidade de Conservação na Serra 

do Gambá/Casa de Pedra  

Apoio 

socioeconomia 

2009 
 

Pará Mineração Rio do 
Norte 

Programa de Educação Socioambiental da 
Mineração Rio do Norte 

Coordenadora 
socioeconomia 

2009 Pará Mineração Rio do 
Norte 

Levantamento Socieconômico e Ocupacional 
dos Municípios do entorno da MRN. 

Coordenadora 

socioeconomia 

2009 Pará Mineração Rio do 
Norte 

Avaliação dos Procedimentos e Processo de 
Relacionamento com Comunidades com Foco 
no Desenvolvimento de Indicadores de 
Responsabilidade Social para a MRN. 

Coordenadora 

socioeconomia 

2009 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte S.A. 

Relatório e Plano de Controle Ambiental do 
Posto de Abastecimento de Combustível com 
Sistema Aéreo de Armazenamento do Platô 
Monte Branco – Processo de Licença de 
Instalação 

Coordenadora 
socioeconomia 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2009 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte S.A. 

Relatório e Plano de Controle Ambiental da 
Central de Tratamento de Resíduos em Porto 
Trombetas – Processo de Licença de 
Instalação 

Coordenadora 

socioeconomia 

2009 
 

Pernambuco 

PNUD/MMA Projeto executivo destinado a definir e 
orientar a implementação de ações de 
combate aos processos erosivos, de 
recuperação de áreas degradadas e de 
prevenção da degradação dos solos, 
baseadas em tecnologias sociais em 
municípios do estado de Pernambuco, 
inseridos ao longo da bacia do rio São 
Francisco 

Coordenadora 

Socioeconomia e 

Consultora em 

Mobilização Social 

2009 
 

Minas Gerais 

PNUD/MMA Projeto executivo destinado a definir e 
orientar a implementação de ações de 
combate aos processos erosivos, de 
recuperação de áreas degradadas e de 
prevenção da degradação dos solos, 
baseadas em tecnologias sociais em 
municípios do estado de Minas Gerais 
inseridos ao longo da bacia do rio São 
Francisco. 

Coordenadora 

Socioeconomia e 

Consultora em 

Mobilização Social 

2009 
 

Joinville/SC 
Prefeitura Municipal 
de Joinville 

Plano de Manejo da Área de Proteção 

Ambiental Serra Dona Francisca 

Coordenadora 

socioeconomia 

2009 

 
Maranhão 

Suzano Papel e 

Celulose S.A. 

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) do Projeto Florestal da SUZANO 

Papel e Celulose S.A. em área de 140.000 

ha, na região de Timon, Estado do 

Maranhão. 

Coordenadora 
socioeconomia  

2009  

 
Maranhão 

Suzano Papel e 

Celulose S.A. 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) na área 

de implantação do projeto Florestal da 

SUZANO Papel e Celulose S.A. em área de 

60.000 ha, na Região de Porto Franco, 

estado do Maranhão 

 

Coordenadora 
socioeconomia 

2009 
Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Mata São José 
Coordenadora 

socioeconomia 

2009 
Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Itabiruçu 
Coordenadora 

socioeconomia 

2009 
Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Diogo 
Coordenadora 

socioeconomia 

2009 
Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Comodato 

Reserva de Peti 

Coordenadora 

socioeconomia 

2009 
Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Itajurú ou Sobrado 
Coordenadora 

socioeconomia 

2009 
Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Horto Alegria  
Coordenadora 

socioeconomia 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2009 
Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Fazenda do 

Capivary 

Coordenadora 

socioeconomia 

2009 
Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Mata do Jequitibá 
Coordenadora 

socioeconomia 

2009 
Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Poço Fundo. 
Coordenadora 

socioeconomia 

2008 São Francisco 
do Sul / Santa 

Catarina  

Fundação do Meio 
Ambiente do 
Estado de Santa 
Catarina (FATMA)  

Plano de Manejo do Parque Estadual Acaraí - 

Caracterização das  famílias tradicionais nas 

comunidades São José do Acaraí, Ervino, 

Majorca e Gamboa. 

Coordenadora 

levantamento e 

identificação  

comunidades 

tradicionais 

2008 Pará  MMA / SFB/ 
ICMBIO 

Plano de Manejo da Floresta Nacional de 
Amana, Estado do Pará. 

Coordenadora 

socioeconomia 

2008 Pará  MMA / SFB/ 
ICMBIO 

Plano de Manejo da Floresta Nacional do 
Crepori, Estado do Pará. 

Coordenadora 

socioeconomia 

2008 Pará  MMA / SFB/ 
ICMBIO 

Plano de Manejo da Floresta Nacional do 
Jamanxim, Estado do Pará. 

Coordenadora 

socioeconomia 

2008 
Piauí  

Suzano Papel e 
Celulose 

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) do Projeto Florestal da SUZANO 
Papel e Celulose S.A., no Estado do Piauí 

Equipe Técnica 

socioeconomia 

2005 Brasil FACET Faculdades 
Disciplina de Desenvolvimento Sustentável no 

curso de especialização em educação 

ambiental 

Docente 

2002 Brasil 

Centro Nacional de 

Educação 

Avançada, CENEA. 

Gestão Econômica Ambiental no curso de 

especialização perito ambiental. 

Docente 

2000 
Guaraqueçaba / 

PR 

UFPR e CNRS – 

Centre National de 

la Recherche 

Scientifique/ 

França 

Pesquisa interdisciplinar meio ambiente e 

desenvolvimento no litoral paranaense – Área 

de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba - 

Programa de Pesquisa Socioeconômica em 

áreas rurais.  

Coordenador 

de campo, 

organização, 

análise dados, 

e consolidação 

dos resultados 

1995 Brasil 

Universiade 

Federal do Espírito 

Santo 

Disciplina de Extensão Rural e Economia 

Rural no Centro Agropecuário - Departamento 

de Zootecnia e Economia Rural. 

Docente 

1992-1993 Brasil 

Universidade 

Austral do Chile - 

Instituto de 

Economia Agrária 

Disciplina de Transferência Tecnológica na 

Faculdade de Ciências Agrárias - Instituto de 

Economia Agrária 

Participante de pesquisas em áreas rurais 

islares –Diagnóstico rural participativo e 

outras metodologias de diagnóstico 

Professora 

auxiliar e 

assistente 

acadêmica 

 

1996-1997 Brasil 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

 

Disciplina de Planejamento Agropecuário - 

colaboradora no projeto de pesquisa “Manejo 

Sustentável de Solos Tropicais”; 

Supervisora no Projeto de Extensão de São 

Jerônimo da Serra - Desenvolvimento da 

Docente 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

Agricultura Familiar; 

Colaboradora elaboração Plano de 

Desenvolvimento Rural de Londrina. 

2008-2009 

Quadrilátero 
Ferrífero/ MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Planos de Manejo das RPPN's Mata São 
José, Itabiruçu, do Diogo, Comodato Reserva 
de Peti, Itaraju ou Sobrado, Horto Alegria, 
Capivari, Mata do Jequitibá e Poço Fundo, 
todas localizadas em Minas Gerais, na região 
do Quadrilátero Ferrífero .  

Coordenadora 

socioeconomia 

2005-2007 Brasil 

Faculdade Dr. 

Leocádio José 

Correia, FALEC 

Disciplinas de Administração e Meio Ambiente 

e Metodologia de Ciência e Pesquisa no curso 

de administração de empresas. 

Docente 

2005-2007 Brasil Faculdades SPEI. 

Disciplinas de Desenvolvimento Sustentável, 

Economia Ambiental, Empreendedorismo e 

Economia nos cursos de Administração de 

Empresas e bacharelado em Sistemas de 

Informação. 

Docente 

2006-2008 Bahia SEMA-
BA/CODEVASF 

Plano de Gestão da Área de Proteção 
Ambiental do Lago de Sobradinho/BA. 

Apoio 

socioeconomia 

2000-2004 Brasil 

Centro 

Universitário 

Positivo, UNICENP 

Disciplina de Desenvolvimento Econômico no 

curso de Ciências Econômicas. Disciplina de 

Economia no curso de Direito, Jornalismo, 

Publicidade e Ciências Contábeis. 

Docente 

1998-2002 Brasil 
Faculdade 

Integrada Espírita. 

Disciplina de Elaboração e Avaliação de 

Projetos na Faculdade de Ciências Agrárias e 

Recursos Naturais 

Docente 

 Cursos e Palestras Ministrados 

Gestão Ambiental na Empresas; 

Responsabilidade Social e Ambiental;  

Responsabilidade Ambiental Empresarial e  Empresas Ambientalmente Responsáveis; 

Aquecimento Global: Mudanças Climáticas, Panorama Global e Paranaense, Tratado de Kyoto; 

Créditos de Carbono: Potencialidades do Mercado de Carbono, Fundamentos Econômicos e 
Comerciais, Comércio de Emissões; 

MDL – Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: Situação Atual e Financiamento, 
Avaliação no Contexto do Tratado de Kyoto 

Passivo Ambiental, Auditoria Ambiental 

 Trabalhos Publicados 

Como Autora: 
“Conflitos sócioambientais nas Áreas de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba”. Revista 
Evidencia n.2 ano 5, 2005 Videira: Unoesc:  
“Agricultura Familiar: bloqueios e precariedades” XL Congresso Brasileiro de Economia e 
Sociologia Rural, Passo Fundo, 2002. Texto em CD – Rom. 
 
“Family Farming Reproduction Strategies In Environmental Protected Areas: Preliminary 
Analysis of the municipality of Guaraqueçaba, Paraná”. X World Congress of Rural Sociology and 
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the XXXVIII Brazilian Congress of Rural Economy and Sociology, Rio de Janeiro, 2000. Texto em CD 
– Rom. 
 
“Evaluación del Programa de Transferencia Tecnológica en Chile: el caso del Programa de 
Transferencia Tecnologica Integral, em la Provincia de Valdivia, 1983 – 1990.” XXXVII 
Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, Foz do Iguaçu, 1999. Texto em CD – Rom. 
 
Como Co - Autora: 
 
SAMPAIO, C. P. S.; BERGAMASCO, S.P.P. Conflitos socioambientais na Área de Proteção Ambiental 
de Guaraqueçaba. Evidência Interdisciplinar (Videira), v. 5, p. 323-330, 2005. (Qualis B3 na área 
Interdisciplinar)  

 
 “Environmental protected areas: Economical crisis or ecological sustainability?” X World 
Congress of Rural Sociology and the XXXVIII Brazilian Congress of Rural Economy and Sociology, 
Rio de Janeiro, 2000. Texto em CD – Rom. 
 
“Family farming in environmental protected areas”. X World Congress of Rural Sociology and the 
XXXVIII Brazilian Congress of Rural Economy and Sociology, Rio de Janeiro, 2000. Texto em CD – 
Rom. 
 
“Assentamentos rurais e reforma Agrária no Brasil: Organização da Produção Agrícola, 
Condições de Vida e Sustentabilidade” Cadernos Ceru.  Centro de Estudos Rurais e Urbanos. 
Série 2 n. 10. 1999. CERU/USP. 
 
“Assentamentos rurais no Paraná”. Curitiba, Instituto Paranaense de - Desenvolvimento   
Econômico e Social. 1992. 260 p. 
 
“Análise Econômico-Ambiental da Reciclagem de Lixo em Curitiba”. 
 
“Estudo do Complexo Agroindustrial do Milho no Paraná”. 
 
“Análise dos Índices de Custo de Vida, no período de 1994-1998”. 

 

Idiomas 

Proficiência Conversação Escrita Leitura 

Português Língua Materna Língua Materna Língua Materna 

Inglês Avançado Avançado Avançado 

Espanhol Avançado Avançado Avançado 

Declaração 

 

Eu, abaixo-assinado, declaro que as informações fornecidas constituem a verdade a 
respeito de minhas qualificações e experiência. 

Concordo com a minha indicação, pela STCP Engenharia de Projetos Ltda, para compor a 
equipe do Projeto. 

 Data:  

Assinatura do membro da equipe e do representante autorizado 
da empresa 
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Nome Completo do Membro da Equipe Claudia Pereira da Silva Sampaio 

Nome Completo do Representante Autorizado Joésio Deoclécio Pierin Siqueira 
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CURRICULUM VITAE  

 

Cargo Proposto: Especialista em Desenvolvimento Institucional 

Nome da Empresa: STCP Engenharia de Projetos LTDA.  

Nome do Membro da Equipe: Joésio Deoclécio Pierin Siqueira  

Profissão: Engenheiro Florestal  

Data de Nascimento: 25 de setembro de 1948  

Tempo de Serviço na 
Empresa: 

35 anos Nacionalidade: Brasileiro 

Participação em Organizações 
Profissionais: 

 CREA/PR - Conselho Regional de     Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 

 IUFRO - Union International des Instituts de 
     Recherches Forestières  

 Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais 

 Sociedade Brasileira de Silvicultura 

Pormenores dos Serviços 
atribuídos: 

 Responsável pela análise da estrutura institucional  
      existente (em âmbito federal e estadual); 

 Proposição de adequação das instituições para  
      implementar políticas florestais; 

 Elaboração de relatórios. 

 

Qualificações-chave:  

 Conhecimentos sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, nos 
aspectos relacionados à definição de área a ser protegida, elaboração de exposição de 
motivos para criação, recategorização, consulta pública, elaboração de planos de 
manejos e de gestão compartilhada de UCs; 

 Coordenação e supervisão de projetos em gestão ambiental (Planos de Manejo em UCs, 
avaliação técnica e econômica de UCs, entre outros); 

 Planos de manejo de diversas Unidades de Conservação localizadas no Bioma Mata 
Atlântica;  

 Planejamento de trabalhos para levantamento de recursos naturais em propriedades 
privadas e em terras públicas; 

 Elaboração de políticas setoriais, ambientais e florestais em termos nacionais e 
específicos para Florestas Nacionais e Unidades de Conservação; 

 Conhecimentos sobre terras indígenas, nos aspectos relacionados com estudos 
ambientais, planos de desenvolvimento e formas de uso sustentado do solo e dos 
recursos naturais, levantamentos sócio-econômicos, e estruturação de formas de gestão; 

 Moderador de audiências públicas e oficinas participativas. 

Formação Acadêmica: 

 2002, Doutor em Política e Economia Florestal, Universidade Federal do Paraná, Brasil. 

 1979, Especialização em Administração Pública, Universidade de São Paulo, Brasil. 

 1977, Engenharia de Segurança, Universidade Federal do Paraná, Brasil. 

 1976, M.Sc. em Manejo Florestal, Universidade Federal do Paraná, Brasil. 

 1972, B.Sc, Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná, Brasil. 

Registro de Emprego: 

 
 1989 – presente, STCP Engenharia de Projetos Ltda., Curitiba – PR  
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Cargo Atual: Vice-Presidente 

Planejamento, Coordenação e Programação dos projetos na área ambiental, mercado 
e indústria; Análise e avaliação de proposta de projetos técnicos. Responsável técnico 
pelos projetos  
 

 1972 – 2010, Universidade Federal do Paraná, Curitiba – PR  

Último Cargo: Professor Associado II. Atualmente Professor Emérito.  

Atuou como professor do departamento de Engenharia Florestal (entomologia e 
zoologia), ministrando disciplinas para cursos de graduação e pós-graduação 
(mestrado e doutorado) que incluíram os seguintes temas: Ensino de planejamento de 
inventário, método de amostragem florestal e dendrometria e biometria. 

 
 1987 – 1989, STC Engenharia Ltda., Curitiba - PR 

Cargo exercido: Consultor Sênior   

Responsável pelos assuntos relacionados ao manejo florestal e meio ambiente. Atuou 
também como elaborador e executor de projetos nas áreas de planejamento e 
inventário florestal e ambiental (EIA-RIMA) para o setor público e privado. 

 
 1986 – 1987, Ministério da Indústria e Comércio, Brasília – DF  

Cargo exercido: Assessor do Ministro para Assuntos de Energia 

Assessoramento na formulação de políticas para os setores da economia de base 
florestal; desenvolvimento de estudos, recomendações e pareceres sobre processos de 
utilização de biomassa; análise sobre a utilização de matéria-prima florestal com base 
para geração de energia em usinas siderúrgicas na área de influência do Projeto 
Carajás.  

 
 1980 – 1986, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, Brasília – DF  

Cargo exercido: Diretor do Departamento de Parques Nacionais e Reservas 
Equivalentes (1985 – 1986); Diretor do Departamento de Economia Florestal (1980 – 
1985). Assessor da Presidência para assuntos de Política e Economia Florestal (1980). 

Principais funções desempenhadas: Planejamento e administração a nível nacional dos 
Parques Nacionais, Unidades de Conservação, Florestas Nacionais; elaboração de 
normas técnicas para políticas nacionais voltadas para o setor florestal; análise e 
avaliação do mercado madeireiro nacional.  

 
 1977 – 1980, Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná - FUPEF, Curitiba - PR  

Cargo exercido: Diretor Executivo  

Responsável pela coordenação administrativa e financeira da instituição; planejamento 
dos estudos e análises técnicas. 

 
 1976 – 1980, Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR  

Cargo exercido: Diretor do Centro de Pesquisas Florestais. 

 
 1975 – 1979, Cerro Verde Empreendimentos Florestais Ltda.  

Cargo exercido: Técnico responsável 

Responsável técnico na elaboração e execução de projetos florestais. 
 

 1973, Rondon S.A.  

Cargo exercido: Técnico responsável 

Responsável técnico de projetos florestais. 
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Principais Projetos: 

Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2016 Brasil 

Instituto Chico 
Mendes de 

Conservação da  
Biodiversidade – 
ICMBIO / Vale 

Plano de manejo em área de proteção ambiental do 
Igarapé Gelado. 

Supervisor 

2016 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Relatório técnico científico de afugentamento e 
resgate de fauna na Flona de Saracá-Taquera em 
Porto Trombetas, Oriximiná–PA - Ano 2015. 

Supervisor 

2016 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Manejo de espécies exóticas invasoras nas áreas 
reflorestadas da MRN, Flona Saracá-Taquera, Porto 
Trombetas, Oriximiná-PA. 

Supervisor 

2016 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Resgate, translocação e monitoramento de ninhos de 
abelhas sociais (Meliponina) - Relatório anual 2015. 

Supervisor 

2016 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Atividades do programa de educação ambiental  - 
animais silvestres da MRN - Relatório anual 2015. 

Supervisor 

2016 Brasil 

Instituto Chico 
Mendes de 

Conservação da  
Biodiversidade – 
ICMBIO / Vale 

Plano de manejo em área de proteção ambiental do 
Igarapé Gelado. 

Supervisor 

2016 Brasil Confidencial, Brasil 
Ajuste de modelos de crescimento para previsão de 
produtividade nos sites de Mucuri, Porto Franco, 
Cidelândia e Vale Florestar. 

Supervisor 

2016 Brasil Confidencial, Brasil 

Caracterização da vegetação através de 
levantamentos dendrométricos para inventário 
florestal, inventário florístico, censo florestal e parecer 
técnico. 

Supervisor 

2016 Brasil Confidencial, Brasil 
Aerolevantamento por meio do uso de veículo não 
tripulado - VANT em áreas de interesse nos estados 
da Bahia e Tocantins. 

Supervisor 

2014-2016 Brasil 

Secretaria de estado 
de Planejamento e 

Orçamento – 
SEPLAN 

Gerenciamento da implementação do programa 
Amapá /BNDES: Programa de Desenvolvimento 
Regional Integrado (PDRI) e PROINVESTE.  

Supervisor 

2013-2016 Brasil 

Secretaria de estado 
de Planejamento e 

Orçamento – 
SEPLAN 

Gerenciamento da implementação e à fiscalização de 
obras do Programa Viva Maranhão/BNDES: 
Investimentos integrados para o desenvolvimento 
sócio inclusivo e PROINVESTE. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Diagnóstico e plano de ação para organização dos 
pátios de madeira da MRN. 

Supervisor 

2015 Brasil Vale 
Valoração dos produtos florestais não madeireiros de 
23,99 hectares para avanço de depósito III - Mina do 
Azul - Manganês. 

Supervisor 

2015 Brasil Vale 
Relatório técnico do inventário florestal - avanço de 
depósito de estéril 3 - Manganês. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Identificação e monitoramento de ninhos de aves - 
relatório anual 2015. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Relatório das atividades do projeto de educação 
ambiental e patrimonial da MRN – 2015. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Relatório de monitoramento da MRN - minas de 
descomissionamento - Platôs Almeidas, Bacaba, 
Papagaio e Periquito, Bela Cruz, Monte Branco, 

Supervisor 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

Saracá - Ano 2014. 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Monitoramento de impactos das estradas sobre a 
fauna da Flona de Saracá-Taquera, Oriximiná-PA. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Diagnóstico do potencial piezométrico e da qualidade 
das águas subterrâneas nos Platôs de Saracá, 
Almeidas, Aviso, Periquito, Papagaio, Papagaio do 
Oeste e Bacaba - relatório final. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Mapeamento de espécies arbóreas exóticas 
invasoras nas áreas de RAD da MRN, na Floresta 
Nacional de Saracá-Taquera, Porto Trombetas, 
Oriximiná-PA. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Caracterização da vegetação através de 
levantamento florístico e fitossociológico das áreas 
reflorestadas no Lago Batata, tanques de rejeito, 
processos erosivos e áreas de mina no Platô Saracá. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Monitoramento ambiental da Mineração Rio do Norte - 
relatório integral - 1. semestre de 2014. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Programa integrado de manejo e monitoramento de 
fauna da MRN na Flona de Saracá Taquera, Porto 
Trombetas, Oriximiná, PA - Relatório anual 2014. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Relatório de declaração de cargas poluidoras da 
Mineração Rio do Norte S.A. - Ano 2014. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Relatório técnico científico de afugentamento e 
resgate de fauna na Flona de Saracá-Taquera em 
Porto Trombetas, Oriximiná–PA - Relatório 1°. 
semestre de 2015. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Resgate, translocação e monitoramento  de ninhos de 
abelhas sociais (Meliponina) - Relatório 1°. semestre 
de 2015. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Identificação e monitoramento de ninhos de aves - 
Relatório do 1°. semestre de 2015. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Frísia Coop. 

Agroindustrial 
Plano de controle ambiental da planta industrial de 
laticínios da Frísia em Ponta Grossa-PR. 

Supervisor 

2015-2016 Brasil 
Cia. Paranaense de 
Gás – COMPAGAS 

Plano de manejo do Parque Estadual da Serra da 
Baitaca. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Castrolanda Coop.  

Agroindustrial, Brasil 
Plano de gerenciamento de resíduos sólidos de 
laticínios da Castrolanda, localizado em Castro-PR. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Plano básico ambiental do projeto de explotação de 
bauxita dos Platôs Cipó e Teófilo, Porto Trombetas, 
Oriximiná-PA. 

Supervisor 

2015 Brasil Cargill Agrícola 
Plano de gerenciamento de resíduos sólidos da planta 
industrial de beneficiamento de milho da Cargill, 
localizada em Castro-PR. 

Supervisor 

2015 Brasil 
SALOBO S.A. / 

ICMBIO 

Plano de manejo da área de proteção ambiental - 
APA do Igarapé Gelado. Diagnóstico meio físico, 
biológico, socioeconômico. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Relatório do programa de educação socioambiental - 
PES da Mineração Rio do Norte - 2014. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Monitoramento de impacto do trânsito de navios sobre 
as populações de Tartaruga do Amazonas 
(Podocnemis expansa) do Rio Trombetas, Oriximiná, 

PA. 

Supervisor 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Monitoramento ambiental da Mineração Rio do Norte - 
Minas de descomissionamento - Platôs Almeidas, 
Bacaba, Papagaio e Periquito - ano 2014. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Monitoramento ambiental da Mineração Rio do Norte - 
Minas de operação - Platôs Aviso, Bela Cruz, Monte 
Branco, Saracá ano de 2014. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Relatório de monitoramento ambiental da Mineração 
Rio do Norte - integral - ano de 2014. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Programa integrado de manejo da flora e reabilitação 
de áreas mineradas da MRN, FLONA de Saracá-
Taquera, distrito de Porto de Trombetas, PA - 
Relatório anual de 2014. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Monitoramento de fauna do Lago Batata, localizado 
na FLONA de Saracá-Taquera, Oriximiná, PA. 

Supervisor 

2015 Brasil 
Terracal Alimentos e 

Bioenergia 

Estimativa de biomassa de Eucalipto e de custos 
médios das principais operações florestais em região 
selecionada no Piauí. 

Supervisor 

2015 Brasil AGROICONE 
Oportunidades para florestas energéticas na geração 
de energia no Brasil. 

Supervisor 

2014 Brasil 

Secretaria do Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento 
Sustentável – 
SEMADES/TO 

Reformulação da política estadual de florestas e 
elaboração do plano de estadual de florestas do 
Tocantins – PEF/TO. 

Supervisor 

2014 Brasil Vale S.A. 
Coleta, beneficiamento e análise de sementes 
florestais nativas - Bioma Mata Atlântica e Cerrado. 

Supervisor 

2014 Brasil Vale S.A. 

Serviços de salvamento da flora e fauna e apoio às 
atividades relacionadas a gestão ambiental, nas áreas 
de negócios da VALE, nos municípios de 
Parauapebas, Canã dos Carajás, Curionópolis e 
Marabá, no estado do Pará. Os serviços abrangem: 
armazenamento e envio de animais para 
aproveitamento científico. 

Supervisor 

2014 Brasil Vale S.A. 
Ilustrações botânicas e formação e manutenção de 
coleções vegetais - Bioma Cerrado e Mata Atlântica 

Supervisor 

2014 Brasil Vale S.A. 
Plantio e manutenção 250.000 mudas/ano espécies 
nativas; manutenção viveiro, orquidário e casa 
vegetação - Cerrado e Mata Atlântica. 

Supervisor 

2014 Brasil 
GBE Projetos 

Agrícolas 
Coordenação e Consolidação do EIA/RIMA. Supervisor 

2014 Brasil 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Gestão Ambiental, monitoramento e apoio aos 
processos de licenciamento ambiental do 
empreendimento de extração mineral na Floresta 
Nacional de Saracá-Taquera/PA, em uma área de 
15.134,24 ha. 

 

Supervisor 

2013 Brasil Salobo Metais S/A 

Elaboração do relatório de acompanhamento das 
condicionantes ambientais vinculadas à expansão do 
terminal de concentrado de cobre do Projeto Salobo-
Vale com área de 7.343,90 m² para atendimento à 
recepção, estocagem e embarque do concentrado de 
cobre produzido na mina de Salobo (Marabá, PA) e 
montagem, protocolo e acompanhamento do 
processo para obtenção de licença de operação do 
terminal. 

 

 

Supervisor 

2013 Brasil Suzano Papel e Serviços de consultoria para apoio aos processos de Supervisor 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

Celulose S/A licenciamento ambiental, com vistas à obtenção das 
licenças ambientais (LP, LI e LO) e/ou autorizações 
(desmate, pesquisa de fauna e flora, entre outros), ou 
eventuais renovações das licenças, de projetos 
florestais, com área de efetivo plantio de até 200 mil 
ha no estado do Maranhão. 

2013 Brasil 
Suzano Papel e 

Celulose S/A 

Complementações ao estudo ambiental, conforme 
solicitações da SEMA/MA, e apoio no licenciamento 
ambiental do Projeto Florestal de Timon, 
compreendendo os municípios de Coelho Neto, 
Afonso Cunha, Codo, Aldeias Altas, Caxias, São João 
do Soter, Timon, Matões, Senador Alexandre Costa, 
Governador Eugênio Barros, Parnarama, Governador 
Luiz Rocha, Fortuna, Buriti Bravo, Lagoa do Mato, 
Jatoba, Colinas, Passagem Franca e São Francisco 
do Maranhão, no Estado do Maranhão. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Suzano Papel e 

Celulose S/A 

Elaboração do relatório de implantação do plano 
básico ambiental (PBA) do projeto florestal da UNF 
MA/TO, como condicionante das licenças de 
instalação (LIs), contemplando os seguintes 
programas: controle e compensação ambiental, 
zoneamento ambiental (plano de manejo ambiental 
PLIMA), gestão e controle da qualidade do ar, 
proteção às áreas de encostas e APPs, controle de 
processos erosivos, resgate de germoplasma, 
supressão direcionada da vegetação e resgate da 
fauna, compensação para unidade de conservação, 
prevenção e combate a incêndios e comunicação 
social. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Elaboração dos estudos ambientais para supressão 
de vegetação nativa e obtenção de autorização; 
relatórios para aprovação da localização da reserva 
legal (ARL) das propriedades; e execução do serviço 
de manejo, resgate de flora para o licenciamento do 
Parque Eólico Fonte dos Ventos e seus subparques. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Elaboração do roteiro de caracterização florestal, 
incluindo: mapa de uso e ocupação do solo e 
inventário florestal para obtenção de autorização de 
supressão de vegetação do Parque Eólico Fonte dos 
Ventos com área de 5.3023 ha em Taracatu/PE, onde 
foram instalados 05 aerogeradores. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Relatório para composição do processo de aprovação 
de reserva legal junto a CPRH, com área total de 
1.475,06 ha em Tacaratu/PE, bioma Caatinga; e 
inventário florestal para supressão de vegetação 
nativa para expansão do subparque Tacaicó e 
acessos externos do Parque Eólico Fonte dos Ventos 
e subparques. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de no mínimo 
20% da área total do imóvel rural, denominado Sítio 
Roça do Mel, localizado no município de Tacaratu/PE, 
com área total de 27,6196 ha, conforme legislação. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Elaboração de EIA/RIMA para o projeto minerário de 
explotação de bauxita da zona central e oeste com 
área de 13.505,50 ha, que inclui os seguintes platôs: 
Cruz Alta, Cruz Alta Leste, Peixinho, Rebolado, 
Escalante, Jamari e Barone localizados na flona de 
Saracá-Taquera, município de Oriximiná, estado do 
Pará. Contemplam diagnóstico socioeconômico, 
ambiental e físico, prognóstico com análise de 
impactos, proposição de medidas e programas 

Supervisor 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

mitigadores e compensatórias, bem como a gestão do 
trâmite processual junto aos órgãos ambientais. 

2013 Brasil 
Enel Green Power 

Modelo II Eólica S/A 

Apoio na averbação de reserva legal do imóvel rural 
denominado Modelo, localizado no município de João 
Câmara, no Rio Grande do Norte, com área total de 
1.729,7180 ha e área de reserva legal de 346,2895 ha 
(20,02%) com a execução das seguintes atividades: 
Elaboração da planta de localização da área, com 
poligonal georreferenciada definidora dos limites da 
propriedade e das áreas de reserva legal, indicando a 
cobertura vegetal existente e recursos hídricos 
existentes (conforme Instrução Técnica "Instruções 
Técnicas para Apresentação da Planta de 
Localização de Empreendimentos" da IDEMA); 
elaboração de planta planimétrica em escala 
1:10.000, com a identificação dos polígonos 
definidores de manchas de vegetação arbórea (nativa 
e exótica, culturas agrícolas, independente do 
tamanho); identificação e validação de campo das 
áreas cobertas por vegetação nativa; análise e cálculo 
de áreas conforme uso e ocupação do solo; análise e 
cálculo de áreas conforme uso e ocupação do solo; 
análise e seleção de áreas de reserva legal; e 
elaboração de memorial descritivo da área de reserva 
legal. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Enel Green Power 

Modelo II Eólica S/A 

Elaboração de estudos ambientais para supressão de 
vegetação nativa em uma área de 23,7721 ha, 
compreendendo inventário florestal, plano de 
supressão da vegetação, elaboração de mapas e 
relatórios e montagem do processo para requerimento 
de autorização de supressão da vegetação para 
instalação do Parque Eólico Modelo II, localizado no 
município de João Câmara, no Rio Grande do Norte. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Campo Grande 
Bioeletricidade 

Consultoria especializada para atualização dos 
indicadores de custos e do planejamento da produção 
de projeto florestal a ser implantada em 5 
propriedades (Cafundó: 10.719 ha; Mutum: 8.332 ha; 
Pinheiro: 3258 ha; Campo Grande: 13.356 ha; São 
Roque: 9327 ha; totalizando 44.992 ha), localizadas 
nos municípios de São Desidério, Cristópolis, 
Baianópolis, Santana e Santa Maria da Vitória, Estado 
da Bahia, totalizando 34.185 ha de área útil 

Supervisor 

2013 Brasil 
Canto do Buriti 

Bioeletricidade Ltda. 

Consultoria especializada para atualização dos 
indicadores de custos e do planejamento da produção 
de projeto florestal a ser implantado em 6 
propriedades (Califórnia: 9249 ha; Canaã: 6.563 ha; 
Canto do Buriti: 11.656 ha; Monte Belo: 16.271 ha; 
Sertão Verde Gleba A: 2.446 ha; Toscana: 7.293 ha; 
totalizando 53.474 ha), localizadas nos municípios de 
Canto do Buriti, Pavussu e Tamboril do Piauí, Estado 
do Piauí, totalizando 40.536 ha de área útil. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Agropastoril do 
Araguaia Ltda. 

Elaboração, revisão e atualização do Projeto de 
Recuperação de áreas Degradadas (PRAD), em uma 
área total de 153,7188 ha, considerando as áreas de 
APP com 144,3071 ha e Reserva Legal (RL) com 
7,4117 ha. 

Supervisor 

2013 Brasil 
Adami Madeiras 

S.A. 

Elaboração do estudo ambiental simplificado (RAS) 
para o processo de licenciamento ambiental corretivo 
das áreas de plantio de pinus da empresa ADAMI, 
inseridas em 6 fazendas, que totalizam 3.631 ha de 
área total localizadas em Passos Maia, Ponte Serrada 
e Água Doce, em Santa Catarina, sendo a área de 

Supervisor 
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efetivo plantio de 2.120 ha. A área objeto de estudo 
está inserida no bioma Mata Atlântica em região de 
Floresta com Araucária (ombrófila mista) e formações 
campestres. Os estudos contemplam a elaboração de 
diagnóstico com base em dados secundários e 
prognósticos para embasar os Estudos de 
Conformidade Ambiental (ECA). 

2013 Brasil 
Adami Madeiras 

S.A. 

Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental para o processo de 
licenciamento ambiental corretivo das áreas de plantio 
de pinus da empresa ADAMI, inseridas em 3 
fazendas, que totalizam cerca de 13.430 ha de área 
total localizadas em Passos Maia e Ponte Serrada, 
em Santa Catarina, sendo a área de efetivo plantio de 
5.487 ha. A área objeto de estudo está inserida no 
bioma Mata Atlântica em região de Floresta com 
Araucária (ombrófila Mista) e formações campestres. 
Os estudos contemplam a elaboração de diagnósticos 
dos meios físico, biótico e socioeconômico com base 
em dados secundários e prognósticos para embasar 
os Estudos de Conformidade Ambiental (ECA). 

Supervisor 

2012 Brasil Vale S.A. 

Elaboração, montagem e protocolos de relatórios 
técnicos para solicitação e renovação de licenças 
ambientais e condicionantes; análise técnica dos 
acompanhamentos dos estudos ambientais 
(EIA/RIMA, RCA/PCA); acompanhamento dos 
processos de licenciamento e atendimento de 
condicionantes ambientais; elaboração de relatórios 
de carga poluidora para a Mina do Sossego, Usina 
Hidrometalúrgica, 118, Cristalino, Salobo e Igarapé 
Bahia/Alemão, junto aos órgãos ambientais estaduais 
e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA). 

Supervisor 

2012 Brasil 
Terracal Alimentos e 

Bionergia 

Análise/avaliação do uso/cobertura do solo por 
imagem satélite com vistoria de campo. Elaboração 
de relatório/laudo técnico. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Elaboração de estudos ambientais para obtenção de 
autorização de supressão de vegetação nativa - ASV 
em área de 84,2630 ha, compreendendo inventário 
florestal, plano de supressão, mapas e relatórios 
técnicos; e documentação para compor processo de 
licenciamento do Parque Eólico Fonte dos Ventos/PE. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% conforme prevê a legislação, referente à área 
total do imóvel rural denominado Lagoa do Muquem e 
Sossego, localizado no município de Taracatu/PE, 
com área total de 821,1363 ha. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% conforme prevê a legislação, referente à área 
total do imóvel rural denominado Gia, localizado no 
município de Taracatu/PE, com área total de 
249,6263 ha. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% conforme prevê a legislação, referente à área 
total do imóvel rural denominado Roça do Mel, 
localizado no município de Taracatu/PE, com área 
total de 22,7468 ha. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% conforme prevê a legislação, referente à área 
total do imóvel rural denominado Capoeira do Mel, 
localizado no município de Taracatu/PE, com área 

Supervisor 
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total de 65,3672 ha. 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% da área total do imóvel rural denominado 
Baixa do Lero, localizado no município de 
Taracatu/PE, com área total de 173,0737 ha. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% da área total do imóvel rural denominado 
Serra Grande, localizado no município de 
Taracatu/PE, com área total de 100,0577 ha. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% da área total do imóvel rural denominado 
Baixa do Lero, localizado no município de 
Taracatu/PE, com área total de 136,7597 ha, 
conforme prevê a legislação. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% da área total do imóvel rural denominado 
Baixa do Lero, localizado no município de 
Taracatu/PE, com área total de 134.7248 ha, 
conforme prevê a legislação. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% da área total do imóvel rural denominado 
Baixo do Antônio Bispo, localizado no município de 
Taracatu/PE, com área total de 88,337 8ha, conforme 
prevê a legislação. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Parque Eólico Fonte 

dos Ventos Ltda. 

Apoio na averbação de reserva legal de um mínimo 
de 20% da área total do imóvel rural denominado 
Serra do Tacaiacó, localizado no município de 
Taracatu/PE, com área total de 38,0937 ha, conforme 
prevê a legislação. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Suzano Papel e 

Celulose S/A 

Execução de serviços de resgate e translocação de 
flora, especificamente sementes e plântulas, durante 
as atividades de supressão da vegetação em área de 
23,00 ha, destinado a construção do armazém de 
pellets e celulose, no Porto de Itaqui, município de 
São Luís, Estado do Maranhão. 

Supervisor 

2012 Brasil Salobo Metais S/A 

Fiscalização e gerenciamento da implementação: 1 - 
dos programas de controle ambiental; 2 - das 
condicionantes de licenças; e 3 - autorizações 
ambientais para as obras de implantação do projeto 
Cobre Salobo, localizado na Floresta Nacional do 
Tapirapé-Aquiri, município de Marapá/PA. O escopo 
abrange: implementação e garantia da manutenção 
do sistema de gestão e qualidade ambiental (SGQA) 
do projeto Salobo e das empresas contratadas; 
controle e manutenção e atualização do cadastro de 
atendimento de todas as condicionantes de 
documentos emitidos pelos órgãos ambientais; 
fiscalização e garantia de que todas as ações 
contidas nos programas de controle ambiental sejam 
atendidas. 

Supervisor 

2012 Brasil 
GBE Projetos 

Agrícolas I Ltda 

Elaboração de mapa por meio de interpretação de 
imagens de satélite, aferidas com vistoria de campo 
em pontos de validação; diagnóstico do uso e 
cobertura atuais do solo; geração de informações 
para apoiar o preenchimento da declaração de 
imposto sobre a propriedade territorial rural (DITR); 
elaboração de relatório e laudo técnico para imóveis 
rurais localizados nos municípios de Guadalupe, 
Floriano e Jerumenha, estado do Piauí, com área total 
de 34.193,97 ha. 

Supervisor 
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2012 Brasil 
Enel Green Power 

Modelo II Eólica S/A 

Elaboração de estudos ambientais para supressão de 
vegetação nativa em uma área de 24,7822 ha, 
compreendendo inventário florestal, plano de 
supressão de vegetação, elaboração de mapas e 
relatórios e montagem do processo para requerimento 
de autorização de supressão da vegetação para 
instalação do Parque Eólico Modelo I, localizado no 
município de João Câmara, do Rio Grande do Norte. 

Supervisor 

2012 Brasil GBE Fazendas Ltda. 

Elaboração de mapa por meio de interpretação de 
imagens de satélite, aferidas com vistoria de campo 
em pontos de validação; diagnóstico do uso e 
cobertura atuais do solo; geração de informações 
para apoiar o preenchimento da declaração de 
imposto sobre a propriedade territorial rural (DITR) e 
elaboração de relatório e laudo técnico para imóveis 
rurais localizados nos municípios de Manoel Emídio e 
Sebastião Leão, estado do Piauí, com área total de 
12.139, 79 ha. 

Supervisor 

2012 Brasil 

Empresa Brasileira 
de Infraestrutura 
Aeroportuária – 

INFRAERO 

 

Serviços de engenharia de meio ambiente - Aeroporto 
Santos Dumont/RJ, plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, projeto básico e executivo da central 
de armazenamento de resíduos, plano de manejo e 
fauna, análise de riscos, adequação de áreas sujeitas 
a contaminação por hidrocarbonetos e serviços de 
apoio e fiscalização ambiental. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Consórcio Tegram - 

Itaqui 

Serviços de resgate e translocação de flora, 
especificamente sementes e plântulas, durante as 
atividades de supressão da vegetação em área de 
12,24 ha, destinado à implantação do terminal de 
grãos do Maranhão TEGRAM, no Porto de Itaqui, 
Município de São Luís, estado do Maranhão. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Canto do Buriti 

Bioeletricidade Ltda. 

Execução de inventário florestal, contemplando a 
análise fitossociológica e volume por unidade de área, 
precisão obtida com a instalação das 100 unidades 
amostrais; determinação do poder calorífico. 
Elaboração do projeto florestal, contemplando as 
premissas e parâmetros adotados no projeto, 
orientações à implantação e manejo florestal 
adequado; riscos e oportunidades associados ao 
negócio; plano financeiro; plano de ação; 
considerações finais e recomendações para a 
implantação. 

Supervisor 

2012 Brasil Cargill Agrícola S/A 

Elaboração de plano de controle ambiental (PCA), 
incluindo plano de controle de poluição ambiental 
(PCPA), diagnóstico dos impactos ambientais e 
programas de monitoramento da planta industrial da 
Cargill a ser implantada na Fazenda Alto Alegre, 
Castro/PR. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Companhia Vale do 

Rio Doce S.A. 

Elaboração de estudo de impacto ambiental - (EIA), 
de relatório de impacto ambiental (RIMA), relatório de 
controle ambiental; plano de controle ambiental e 
relatório ambiental, visando o licenciamento ambiental 
e/ou autorizações para empreendimentos da Vale, 
Parauapebas, estado do Pará. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Canto do Buriti 

Bioeletricidade Ltda. 

Elaboração de estudo de impacto ambiental (EIA) e 
relatório de impacto ambiental (RIMA) para subsidiar 
o processo de licenciamento da Usina Termelérica de 
150 MW, em área de 21 ha, movida a cavaco de 
Eucalipto, no município de Canto do Buriti/PI. Os 
serviços contemplam o diagnóstico socioeconômico, 
ambiental e físico, prognóstico com análise de 

Supervisor 
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impactos, proposição de medidas e programas 
mitigadores e compensatórias, e gestão do trâmite 
processual junto aos órgãos ambientais. 

2012 Brasil Banco BBM S.A. 

Elaboração de relatório técnico contendo 
identificação, avaliação e valoração de passivos 
ambientais em 11 propriedades rurais, localizadas na 
rodovia estadual MT-140, município de Nova Ubiratã, 
estado do Mato Grosso, totalizando 4.985.5714 ha. 

Supervisor 

2012 Brasil Cargill Agrícola S/A 

Identificação e mapeamento dos tipos de solos e 
caracterização das Áreas de Preservação 
Permanente em um imóvel rural com área de 580 ha, 
localizado no município de Castro/PR. Com fins a 
emissão de laudo de viabilidade técnica e ambiental 
para implantação de empreendimentos industriais. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Realização de estudos de vegetação: Inventário 
Florestal (volumétrico), levantamento florístico e 
fitossociológico, para subsidiar pedido de 
"Autorização de Supressão de Vegetação" em área 
denominada "Lote 3 Área 3", com 4.311,11 ha 

Supervisor 

2012 Brasil 
Suzano Energia 
Renovável Ltda 

Elaboração de EIA/RIMA do projeto de implantação 
da planta industrial de produção de 2 milhões de 
toneladas de pellets de eucalipto ao ano, com 
cogeração de energia, pela queima de biomassa, com 
capacidade de geração de 50 MW, em uma área total 
de 120 ha, a ser instalada no Maranhão, município de 
Chapadinha. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Realização de estudos de vegetação: inventário 
florestal (volumétrico), levantamento florístico para 
subsidiar pedido de autorização de supressão de 
vegetação na área denominada subestação Xingu 
com 4.844,29 ha, integrantes da obra para instalação 
da UHE Belo Monte, nos municípios de Vitória do 
Xingu e Altamira no Estado do Pará, incluindo: 
levantamento de campo, produção de mapas, 
processamento/análise dos dados e emissão do 
relatório técnico. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Realização de estudos de vegetação: inventário 
florestal (volumétrico), levantamento florístico e 
fitossociológico, para subsidiar pedido de 
"Autorização de Supressão de Vegetação" em área 
denominada "Lote 1 - Parte 1" com 5.010,08 ha, 
integrantes da obra para instalação da UHE Belo 
Monte, Vitória do Xingu - PA, incluindo levantamento 
de campo, produção de mapas, processamento / 
análise dos dados e emissão do relatório técnico. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Realização de estudos de vegetação: Inventário 
florestal (volumétrico), levantamento florístico e 
fitossociológico, para subsidiar pedido de 
“Autorização de Supressão de Vegetação” na área 
denominada “Lote 1 parte 2”, com 2.059,36 ha, 
integrantes da obra para instalação da UHE Belo 
Monte, Vitória do Xingu - PA, incluindo: levantamento 
de campo, produção de mapas, processamento/ 
análise dos dados e emissão do relatório técnico. 

Supervisor 

2012 Brasil 
Agropecuaria 

Jacarezinho LTDA 

Elaboração de Estudos Ambientais e Avaliação de 
Impactos Ambientais para subsidiar o processo de 
licenciamento da Usina Termelétrica de 150 MW em 
área de 20,8 ha, movida a cavaco de eucalipto, 
Município de São Desidério/BA. 

Supervisor 

2012 Brasil Mineração Rio do Elaboração de estudos para quantificação de Supervisor 
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Norte – MRN biomassa florestal e avaliação do potencial de 
sequestro e fixação de carbono (CO2) nas áreas de 
recuperação ambiental (PRAD) do platô Saracá, onde 
ocorrem as atividades de exploração de bauxita da 
Mineração Rio do Norte, Flona de Saracá-Taquera, 
bioma Amazônia (Floresta ombrófila Densa), em 
Porto Trombetas, Oriximiná/PA, com área de 4.628,38 
ha. 

2012 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Elaboração, implementação e gestão dos Programas 
de monitoramento de Flora, Fauna (vertebrados e 
insetos) e Solos nas áreas com atividades de 
mineração de bauxitas nos plâtos Saracá Almeidas, 
Aviso, Papagaio, Periquito, Bacaba, e Bela Cruz, 
totalizando 10.000 ha na FLONA de Saracá-Taquera, 
em Porto Trombetas, Oriximiná-PA. 

Supervisor 

2011 Brasil 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Elaboração do relatório de inventário florestal quali-
quantitativo para subsidiar o pedido de "autorização 
de supressão de vegetação" em 23,50 há em áreas 
contíguas denominadas "porto" e "acesso", 
localizadas no empreendimento da UHE Belo Monte, 
no município de Vitória do Xingu no estado do Pará. 

Supervisor 

2011 Brasil 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Serviço de avaliação dos planos de controle 
ambiental (PCAs) do meio socioeconômico e estudo 
de mercado relacionado ao programa de valorização 
e revitalização do patrimônio cultural. 

Supervisor 

2011 Brasil 

Presidência da 
República – 

Secretaria de 
Assuntos 

Estratégicos 

Estudo sobre negócios florestais no segmento 
energético. 

Supervisor 

2011 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 
Programa de Educação Socioeconômico-Ambiental 
da Mineração Rio do Norte 

Supervisor 

2011 Brasil 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Elaboração do relatório de inventário florestal quali-
quantitativo para subsidiar o pedido de "autorização 
de supressão de vegetação" em 1.129,21 ha em parte 
da área denominada "sítio Belo Monte", localizada no 
empreendimento da UHE Belo Monte, no município 
de Vitória do Xingu no estado do Pará. 

Supervisor 

2011 Brasil 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Elaboração do relatório de inventário florestal quali-
quantitativo para subsidiar o pedido de "autorização 
de supressão de vegetação" em 7,91 ha na área 
denominada "jazidas-travessão 27", localizada no 
empreendimento da UHE Belo Monte, no município 
de Vitória do Xingu no estado do Pará. 

Supervisor 

2011 Brasil 
SALOBO METAIS 

S.A. 

Prestação de Serviços de fiscalização e 
gerenciamento da implementação dos programas de 
controles ambiental, das condicionantes de licenças, 
e autorizações ambientais das condicionantes de 
licenças, e autorizações ambientais para as obras de 
implantação do projeto cobre Salobo, localizado na 
floresta nacional do Tapirapé-Aquiri. O escopo dos 
serviços abrange: implementar e garantir a 
manutenção  do sistema de gestão da qualidade 
ambiental (SGQA) do projeto Salobo; fiscalizar a 
implementação do sistema de gestão  da qualidade 
ambiental (SGQA) das contratadas; documentos 
emitidos pelos órgãos ambientais; fiscalizar e garantir 
que todas as ações contidas nos programas de 
controle ambiental sejam atendidos. 

Supervisor 

2011 Amazônia Norte Energia S.A. – Estudo Complementar de Impacto da UHE Belo Supervisor 
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NESA Monte Sobre Recursos Naturais Madeireiros de 
Terras Indígenas no Estado do Pará. 

2011 Amazônia 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Realização de estudos de vegetação: Inventário 
Florestal (volumétrico), levantamento florístico e 
fitosociológico, para subsidiar pedido de "Autorização 
de Supressão de Vegetação" em área denominada 
"Lote 2 e Lote 3” área 2 com 6.133,27 ha. 

Supervisor 

2011 Amazônia 
Norte Energia S.A. – 

NESA 

Realização de estudos de vegetação (censo em áreas 
de pastagem com árvores isoladas, inventários 
florístico, volumétrico e fitossociológico), incluindo: 
levantamento de campo, produção de mapas, 
processamento / análise dos dados e emissão de 
relatórios para subsidiar aos pedidos de "Autorização 
de Supressão de Vegetação" em 1.098,43 ha, em 
área denominada "Sítio Bela Vista" localizados na 
área do empreendimento da UHE Belo Monte com 
capacidade de geração de 11.233,1 MW, município 
de Vitória do Xingu, Estado do Pará. 

Supervisor 

2011 Brasil 
Suzano Papel e 

Celulose 

Levantamento de passivos ambientais e sociais em 
83 fazendas que somam aproximadamente 86 mil ha 
de área total, sendo 34,5 ha de efetivo plantio de 
eucaliptos (denominado Núcleo Cidelândia), 
localizadas na zona rural nos municipais de 
Cidelândia, Imperatriz, São Francisco do Brejão, 
Açailândia, Vila Nova dos Martírios, São Pedro da 
Agua Branca, Davinópolis e Governador Edson 
Lobão, Estado do Maranhão. 

Supervisor 

2011 Brasil Norte Energia S.A. 

Realização de estudos de vegetação (censo em áreas 
de pastagem com árvores isoladas, inventários 
florístico, volumétrico e fitossociológico), incluindo: 
levantamento de campo, produção de mapas, 
processamento / análise dos dados e emissão de 
relatórios para subsidiar aos pedidos de "Autorização 
de Supressão de Vegetação" em 30.405,86 ha, 
localizados na área do empreendimento da UHE 
(Usina Hidrelétrica) Belo Monte com capacidade de 
geração de 11.233,1 MW, município de Vitória do 
Xingu, Estado do Pará. 

Supervisor 

2011 Brasil 
Cerrado 

Propriedades LTDA 

Diagnóstico do uso atual do solo e elaboração de 
plano de utilização futura do solo, apresentação de 
projeto técnico, avaliação e interpretação de dados e 
geração de informações; apoio ao preenchimento da 
declaração de imposto sobre a propriedade territorial 
Rural (DITR); apresentação de relatórios e laudo; 
elaboração de mapa do uso do solo, reserva legal 
(RL) e área de preservação permanente (APP) por 
meio da interpretação de imagens de satélite de 
imóveis rurais localizados no Estado da Bahia. 

Supervisor 

2010 Brasil 
GBE Projetos 

Agricolas III LTDA 

Diagnóstico do uso atual do solo e elaboração de 
plano de utilização futura do solo, apresentação de 
projeto técnico, avaliação e interpretação de dados e 
geração de informações; apoio ao preenchimento da 
declaração de imposto sobre a propriedade territorial 
(DITR), apresentação de relatório e laudos; 
Elaboração de Mapa do uso do solo, reserva legal 
(RL) e área de preservação permanente (APP) por 
meio da interpretação de imagens de satélite de 
imóveis rurais localizados no Estado da Bahia, com 
área total de 41.697,30. 

Supervisor 

2010 Brasil Associação 
Brasileira de 

Elaboração de anuário estatístico da ABRAF 2010 – 
Ano Base 2009. 

Supervisor 
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Produtores de 
Florestas Plantadas 

– ABRAF 

2010 Brasil 
Serviço Florestal 

Brasileiro 
Censo socioeconômico: identificação de populações 
residentes na Floresta Nacional do Crepori. 

Supervisor 

2010 Brasil 
Serviço Florestal 

Brasileiro 
Censo Socioeconômico: Identificação de populações 
residentes na Floresta Nacional do Jamanxim. 

Supervisor 

2010 Brasil 
Suzano Papel e 

Celulose S/A 

Elaboração de Estudo de impacto ambiental 
(EIA/RIMA) do projeto florestal da Suzano no Estado 
do Maranhão, com área de plantio florestal de 60.000 
ha no pólo Porto Franco. Incluindo caracterização do 
empreendimento, diagnóstico ambiental, 
caracterização dos impactos ambientais, análise 
ambiental, prognóstico ambiental, relatório de impacto 
ambiental em audiências públicas. 

Supervisor 

2010 Brasil 
Suzano Papel e 

Celulose S/A 

Elaboração de Estudo de impacto ambiental 
(EIA/RIMA) do projeto florestal da Suzano no Estado 
do Maranhão, com área de plantio florestal de 
140.000 ha no pólo Timon. Incluindo caracterização 
do empreendimento, diagnóstico ambiental, 
caracterização dos impactos ambientais, análise 
ambiental, prognóstico ambiental, relatório de impacto 
ambiental em audiências públicas. 

Supervisor 

2010 Brasil 

Secretaria do Estado 
do Meio Ambiente e 

dos Recursos 
Hídricos - SE 

Elaboração do plano de manejo do monumento 
natural Grota do Angico com 2.188 ha no bioma 
Caatinga localizado no município de Poço Redondo, 
em Sergipe e refúgio de vida silvestre Mata do Junco 
com 894,6 ha no bioma Mata Atlântica localizado no 
município de Capela em Sergipe. Conforme o roteiro 
metodológico para elaboração de plano de manejo 
para parque nacional, reserva biológica, estação 
ecológica (IBAMA 2002) incluindo a elaboração do 
diagnóstico ambiental, oficina de planejamento 
participativo, definição de objetivos específicos, 
zoneamento ambiental e programas ambientais. 

Supervisor 

2010 Brasil 
Renato Alcides 

Trombini 

Avaliação da degradação causada aos plantios de 
eucalyptus spp por embargo ambiental do IBAMA na 
propriedade da fazenda Colorado, que compõe a 
fazenda Rio Membeca, localizada nos municípios de 
Campo Novo dos Parecis e Brasnorte no Mato 
Grosso e apoio técnico à elaboração do recurso 
administrativo às autuações e embargos aos referidos 
plantios. 

Supervisor 

2010 Brasil 
Renato Alcides 

Trombini 

Relatório técnico sucinto para o planejamento e 
operacionalização de serviços essenciais visando à 
manutenção de reflorestamento de eucalipto, nos 
municípios de Brasnorte e Campo Novo dos Parecís, 
no estado do Mato Grosso. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Avaliação dos procedimentos e processo de 
relacionamento com comunidades, com foco no 
desenvolvimento de indicadores de responsabilidade 
social para a MRN. 

Supervisor 

2009 Brasil SEBRAE 
Elaboração de um plano estadual para o 
desenvolvimento sustentável de florestas plantadas 
em Mato Grosso do Sul. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Viking Global Brasil 

Investimentos  
Florestais Ltda 

Gestão de ativos florestais (pinus e eucalyptus) 
contemplando o planejamento estratégico e 
operacional, assistência técnica em manutenção de 
florestas, inventário, colheita e transporte, avaliação 

Supervisor 
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dos estoques de madeira e auditorias ambientais e 
trabalhistas nas operações florestais, nos projetos 
que compõe os núcleos: fazenda da Costa, 
Cantagalo, Laranjeiras do Sul, Grongoró, Jacutinga, 
Piquiri, Góes Artigas e Marrecas, localizados no 
município de Guarapuava no estado do Paraná. 

2009 Brasil 

 

Salobo Metais S/A 

 

Fiscalização e Gerenciamento do atendimento a 
condicionantes de licenças e autorizações ambientais 
das obras do Projeto Cobre Salobo, Floresta Nacional 
do Tapirapé-Aquiri, e fiscalização e acompanhamento 
da implantação dos seguintes programas ambientais 
elaborados e executados por terceiro: Gestão 
ambiental da qualidade e Licenciamento ambiental; 
Proteção e salvamento arqueológico; Compensação 
ambiental inserção social; Educação ambiental; 
Gestão Águas efluentes; Monitoramento Ambiental; 
recuperação das áreas degradadas; Controle 
desmatamento; Plano de Desativação; Controle 
Erosão; Prevenção e combate a incêndios florestais; 
Riscos ambientais; Emergências ambientais; Manejo, 
resgate e monitoramento de fauna.  

Supervisor 

2009 Brasil 

 

Suzano Papel e 
Celulose S/A 

 

Elaboração do plano básico ambiental (PBA) com a 
consolidação e detalhamento dos programas 
ambientais, projetos e monitoramentos formulados no 
EIA RIMA relativo ao projeto florestal de 42.000 ha a 
ser implantado nos municípios de Urbano Santos, 
Belágua, São Benedito do Rio Preto, Santana do 
Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão, Anapurus, 
Mata Roma, São Bernardo e as microregiões Baixo 
Parnaíba Maranhense, Chapadinha, Coelho Neto, 
Caxias e Codózona Rural no estado do Maranhão. 

Supervisor 

2009 Brasil 

Suzano Papel e 
Celulose S/A 

 

Supervisão e coordenação geral da elaboração de 
estudo e relatório de impacto ambiental do projeto 
florestal da Suzano em propriedades localizadas nas 
micro regiões de Campo Maior, Meio Parnaíba 
Piauiense, Teresina e Valença do Piauí, no estado do 
Piauí. Incluindo caracterização do empreendimento, 
diagnóstico ambiental, análise ambiental, relatório de 
impacto ambiental RIMA, participação nas audiências 
públicas. 

Supervisor 

2009 Brasil 

 

Plenovale Florestal 
S.A. 

 

Planejamento estratégico e operacional dos plantios 
florestais de pinus e eucalyptus, controle de 
planejamento x realizado, assistência técnica, 
produção de mudas, plantio, silvicultura e transporte, 
avaliação dos estoques de madeira e auditorias 
ambientais e trabalhistas nas operações florestais nas 
fazendas da Plenovale distribuídas entre os 
municípios de Tunas do Paraná, Cerro Azul e 
Adrianópolis no estado do Paraná. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Nelson Yoshio 

Igarashi 

Mapeamento, definição de áreas de reserva legal, 
preservação permanente e de uso do solo da 
Fazenda Santo Antonio, localizada em Mucugê BA, 
para averbação de reserva legal de 75,0281 ha. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Nelson Yoshio 

Igarashi 

Plano de gestão agroambiental da fazenda Água Boa, 
área total 2750 ha Mucugê BA para obtenção de 
licenciamento ambiental para o projeto de agricultura 
irrigada de 40 ha com técnica de pivô central com 
fonte hídrica de barramento. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Nelson Yoshio 

Igarashi 

Plano de gestão agroambiental da fazenda Santo 
Antonio, área total 346 ha Mucugê BA para obtenção 
de licenciamento ambiental para o projeto de 

Supervisor 
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 agricultura irrigada de 160 ha com técnica de pivô 
central com fonte hídrica de barramento. Estado do 
Pará. 

2009 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Resgate e manejo de fauna endêmica em áreas onde 
ocorrerá a supressão da vegetação para fins de lavra 
de bauxita no platô Almeidas localizado na Flona de 
Saracá - Taquera, município de Oriximiná, estado do 
Pará. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Diagnóstico de fauna nas áreas de influência 
(entomofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna) 
em área de Floresta Ombrófila densa, e aberta com 
palmeiras localizada na Flona de Saracá- Taquera, 
município de Oriximiná, estado do Pará. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Inventário florestal, com diagnóstico de flora no platô 
Bacaba (215 ha), localizado no sul da flona de Saracá 
- Taquera, município de Oriximiná no estado do Pará. 

Supervisor 

2009 Brasil 

 

Lavoura e Pecuária 
Igarashi 

 

Plano de gestão agroambiental da fazenda São 
Pedro, com 1195,26 ha, em Mucugê, para obtenção 
de licenciamento ambiental do projeto agricultura 
irrigada de 60 ha e 730 ha de pastagem com técnica 
de gotejo e fonte hídrica de barramento. 

Supervisor 

2009 Brasil 

 

Lavoura e Pecuária 
Igarashi 

 

Mapeamento, definição das áreas de reserva legal, 
preservação permanente e de uso do solo da fazenda 
Arizona, em Ibicoara em Mucugê BA, com área de 
4.500 ha para fins de obtenção de licença de 
supressão vegetal em área de 945 ha. 

Supervisor 

2009 Brasil 

 

Lavoura e Pecuária 
Igarashi 

 

Mapeamento, definição das áreas de reserva legal, 
preservação permanente e de uso do solo da fazenda 
Guaíra, em Mucugê BA, com área de 4.800 ha para 
fins de obtenção de licença de supressão vegetal em 
área de 998 ha. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Lavoura e Pecuária 

Igarashi 

Relatório de controle ambiental da fazenda Guaíra, 
área 4.800 ha em Mucugê, para obtenção de 
licenciamento ambiental do projeto de agricultura 
irrigada 1340 ha com pivô central e gotejo com fonte 
hídrica de barramento e 1100 ha de pastagem. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Lavoura e Pecuária 

Igarashi 

Mapeamento, definição de reserva legal, áreas de 
preservação permanente e uso do solo da fazenda 
Brejinho, em Ibicoara, Mucugê, e Barra da Estiva, BA 
com área de 9560 ha, para fins de obtenção de 
licença de supressão vegetal em área de 980 ha. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Lavoura e Pecuária 

Igarashi 

Mapeamento, definição das áreas de reserva legal, 
preservação permanente e de uso do solo da fazenda 
São Pedro, localizada em Mucugê BA, para fins de 
averbação de reserva legal de 255,1270 ha. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Instituto Ambiental 
Vale do Rio Doce 

Elaboração dos planos de manejo de 9RPPNS da 
Vale em MG, incluindo diagnostico, zoneamento e 
programas ambientais. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Florespar Florestal 
Ltda / Brasil Timber 

Planejamento Estratégico e operacional dos plantios 
florestais de pinus e eucalyptus, controle de 
planejamento x realizado, assistência técnica, 
produção de mudas, plantio, silvicultura, colheita e 
transporte, avaliação dos estoques de madeira e 
auditorias ambientais e trabalhistas nas operações 
Florestais de projeto que compõem os núcleos: Brejal, 
Bromado, Cahiva, Lavra, Limoeiro, Ribeira e Taquara, 
Localizados nos Municípios de Itaperuçú e Campo 
Largo no Estado do Paraná, e execução de Plantios 

Supervisor 
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Florestais. 

2009 Brasil 
Florespar Florestal 

Ltda. 

Avaliação de 4 imóveis rurais totalizando 1.955,24 ha 
localizados nos municípios de Rio Branco do Sul e 
Itaperuçu, estado do Paraná e objetos dos projetos de 
reflorestamento brejal EE IIIB, brejal V, brejal VIII, 
brejal XI, brejal XIII EE B, Caeté, Corriola DDA, Lavra 
FF I D , brejal XII CC, brejal X CC, e Sabana JJ I A. 
Avaliação realizada por componente: terra floresta e 
benfeitoria, a área de efetivo plantio avaliada é de 
1.090,23 ha. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Brasil Wood 

Reflorestamento 
Ltda. 

Avaliação de imóvel rural por componente: terra, 
floresta e benfeitorias área de 3.836,47 ha, localizado 
em Nova Andradina, MS. Terra: Caracterização ''in 
loco'' dos imóveis em avaliação. Floresta: Avaliação 
de cadastro e do inventário florestal. Benfeitorias: 
Caracterização e determinação dos custos de 
reprodução de benfeitorias. 

Supervisor 

2009 Brasil 

Aracruz Celulose 
S/A 

 

Avaliação do componente terra de imóveis rurais de 
propriedade da Aracruz Celulose S/A totalizando 
cerca de 11.000 ha, nos municípios de Barão do 
Triunfo, Barra do Ribeiro, Dom Feliciano, 
Encruzilhada do Sul, Guaíba, Pântano Grande e Rio 
Pardo, todos no estado do Rio Grande do Sul. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Alexandre Grendene 

Bartelle 

Apoio no processo de averbação das reservas legais 
de imóvel localizados no município de São Desidério 
no Estado da Bahia, com execução das seguintes 
atividades: Levantamento de Campo, Interpretação de 
Imagens, análises e cálculo de áreas conforme uso e 
ocupação de solos, elaboração de mapas, elaboração 
de memoriais descritivos, análise de documentos, 
elaboração de montagem de processo junto ao órgão 
ambiental competente. 

Supervisor 

2009 Brasil 
Alexandre Grendene 

Bartelle 

Apoio no processo de averbação das reservas legais 
de imóvel localizados no município de Baianópolis e 
Santa Maria da Vitória no Estado da Bahia, com 
execução das seguintes atividades: Levantamento de 
Campo, Interpretação de imagens, análise e seleção 
de áreas para localização de reserva legal, análise e 
cálculo de áreas conforme uso e ocupação de solos, 
elaboração dos mapas, elaboração dos memoriais 
descritivos, análise de documentos, elaboração e 
montagem de processo junto ao órgão ambiental 
competente.  

Supervisor 

2008 Brasil 
Triângulo Pisos e 

Painéis Ltda. 

Elaboração do plano de manejo florestal sustentável 
PMFS para propriedade do Triângulo pisos e painéis, 
no município de Cujubim em Rondônia com área total 
26.022,56 ha. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Rigesa Celulose, 

Papel e Embalagens 

Avaliação por componente: terra, florestas e 
benfeitorias de 6 imóveis rurais, denominados 
Antinha, Saltinho, Tamanduá, Cararo, Fidencio e 
Represo, totalizando uma área de 5.507 ha, de 
propriedade da Rigesa, localizado nos municípios de 
Timbó Grande, Irineópolis e Major Vieira, na região de 
Canoinhas, estado de Santa Catarina.  

Supervisor 

2008 Brasil 
Petrobrás Petróleo 

Brasileiro S.A 

Elaboração do plano de proteção contra incêndios 
florestais na área de 4.500 ha, para o Comperj- 
complexo petroquímico do Rio de Janeiro, e execução 
das atividades de treinamento das equipes de 
primeiro combate a incêndios florestais. 

Supervisor 

2008 Brasil  Elaboração dos planos de manejo das florestas  
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Organização das 
Nações Unidas  

para Agricultura e 
Alimentação – FAO 

nacionais de Amaná (540.417 ha) Crepori (9740.661 
ha) e Jamanxim (1.301.120 ha) localizadas no Pará, 
com área de 2.582.198 ha, tomando como base o 
roteiro metodológico do IBAMA (2001) na execução 
dos seguintes serviços: avaliação ecológica rápida, 
levantamento da fauna, levantamento da flora, 
estudos geológicos e geomorfológicos, levantamento 
de solos, clima e hidrologia, realização de inventário 
florestal (amostragem estratificada), levantamento 
sócio-econômico, realização de oficinas de 
planejamento e de pesquisadores, mapeamento do 
uso do solo e desenvolvimento de SIG, zoneamento e 
proposição de programas e ações para viabilizar as 
concessões para manejo sustentado. 

Supervisor 

2008 Brasil 

 

MMX Metálicos 
Amapá Ltda 

 

Avaliação preliminar do passivo ambiental atualmente 
existente na área C conhecida como "PAU FURADO", 
localizada no município de Santana, estado do 
Amapá com base nas informações existentes e em 
visitas técnicas ao local e proposição das devidas 
medidas de manejo e monitoramento. Verificação da 
eventualidade de ocorrência de fontes poluidoras na 
localidade e avaliação do cumprimento dos requisitos 
ambientais impostos pela legislação aos fatores 
ambientais (ar, água, solo, vegetação, fauna) 
elaboração do zoneamento ambiental da área 
abrangida pelo estudo. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Manasa Madeireira 

Nacional S.A. 

Estimativa do valor adequado de caução substitutiva 
(avaliação) para seqüestro judicial de plantios 
florestais, no âmbito do processo n° 417/2006, da 
segunda vara cível de Guarapuava - PR movido por 
Nelson Borges, tendo a MANASA como uma das rés. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Revisão do plano de fechamento de mina- versão 02 
para o projeto minerário de exploração de bauxita 
localizado na flona de Saracá – Taquera, município 
de Oriximiná PA. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Inventário florestal, com diagnóstico de flora no platô 
Bacaba (215 ha), localizado no sul da flona de Saracá 
- Taquera, município de Oriximiná no estado do Pará. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Diagnóstico de fauna (avifauna, hipertofauna e 
mastofauna) das áreas remanescentes do platô 
Almeidas (67 ha) localizado na flona de Saracá- 
Taquera, município de Oriximiná, estado do Pará. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Elaboração de documento contendo histórico dos 
estudos de fauna, realizado no Platô Almeidas no 
período de 2002 a 2008, localizado na Flona de 
Saracá - Taquera, município de Oriximiná, estado do 
Pará. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Apoio ao licenciamento corretivo de 12 tancagens 
aéreas (para armazenamento de óleo diesel e óleo 
BPF), instaladas na área da MRN, com capacidade 
superior a 15.000 litros (limite estabelecido pela Res. 
Conama 273/2000). Contempla a realização dos 
estudos ambientais, identificação de passivos 
ambientais nas áreas das tancagens e 
acompanhamento burocrático, necessários ao 
licenciamento das tancagens pretendido pela MRN 
em Porto Trombetas município de Oriximiná, estado 
do Pará. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Elaboração de PBA programa básico ambiental, dos 
programas ambientais previstos no estudo de impacto 
ambiental EIA/RIMA do projeto minerário de 

Supervisor 



 19 

Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

exploração de bauxita do platô Bacaba com área de 
200 ha localizado no sul da floresta nacional flona de 
Saracá – Taquera, município de Oriximiná, estado do 
Pará. 

2008 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Realização de um relatório de controle ambiental para 
as novas estruturas físicas (oficina de manutenção 
mecânica, lubrificação e borracharia, lavação, 
escritório, alojamentos, refeitório, cozinha, lavanderia, 
centro ecumênico, ambulatório, brigada de incêndio, 
sub-estação elétrica, lanchonete, sala de jogos, 
academia, galpão poliesportivo) a serem implantadas 
no platô Aviso, localizadas na flona de Saracá - 
Taquera, município de Oriximiná estado do Pará. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte – MRN 

Resgate e manejo de fauna das áreas remanescentes 
do platô Alemidas (67 ha) localizado na Flona de 
Saracá - Taquera, município de Oriximiná, estado do 
Pará. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Jari Celulose S.A 

 

Prestação de serviços de engenharia para elaboração 
de projeto hidráulico para expansão do viveiro 
florestal da Jari Celulose S.A., Vila do Planalto, Monte 
Dourado, município de Almeirim - PA. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Indústria de 

Madeiras Manoa 
Ltda. 

Elaboração do plano de manejo florestal sustentável 
PMFS para propriedade do Triângulo pisos e painéis, 
no município de Cujubim, em Rondonia, com Área 
total de 47.056,56 há. 

Supervisor 

2008 Brasil 

 

Fundação de 
Pesquisas  

Florestais – FUPEF 

 

Elaboração do plano de manejo da área de proteção 
ambiental (APA) do Lago de Sobradinho, incluindo a 
realização de oficinas participativas, zoneamento e 
elaboração de programas ambientais e 
desenvolvimento regional. Elaboração do plano de 
ação para a implantação e desenvolvimento 
sustentável da APP do Lago do Sobradinho com 
atendimento às condicionantes sócio-ambientais 
vigentes no termo licenciamento da barragem, 
contendo estudos de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental com base nas premissas do protocolo de 
Kioto, no âmbito do programa do Governo Federal de 
Revitalização de bacias hidrográficas em situações de 
vulnerabilidade ambiental - São Francisco. 

Supervisor 

2008 Brasil 

 

Fundo Brasileiro 
para  

a Biodiversidade – 
FUNBIO / Fundação 

de Pesquisas  
Florestais – FUPEF 

 

Revisão do plano de manejo do parque estadual do 
Corumbiara nos seus aspectos físicos, bióticos e 
socio-econômicos, adequado ao roteiro metodológico 
do IBAMA (IBAMA 2002). Realização de 
levantamentos da vegetação e fauna (mastofauna, 
herpetofauna, avifauna, anurofauna e ictiofauna) 
segundo a metodologia da avaliação ecológico rápida 
AER (TNC) e fornecer subsídios para a revisão do 
diagnóstico do manejo do parque revisão do 
zoneamento ambiental e proposição de programas, 
ações e projetos nas áreas de proteção e controle 
ambiental, infraestrutura, manejo dos recursos, uso 
público e relação com o entorno, buscando atender os 
objetivos de criação da UC. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Detzel Consultores 

Associados / FATMA 

Serviço de consultoria para a elaboração do plano de 
manejo do Parque Estadual do Acaraí, abrangendo 
parte da planície litorânea de São Francisco e o 
arquipélago de Tamboretes, no bioma Mata Atlântica, 
o trabalho engloba: diagnóstico socioambiental; 
oficinas participativas; apoio na estruturação e 
implantação do conselho consultivo; proposição da 
zona de amortecimento e do zoneamento do parque, 

Supervisor 
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estruturação do planejamento e elaboração dos 
programas de manejo: planejamento da infraestrutura, 
uso público, educação ambiental, fiscalização, 
administração e pesquisa, buscando atender aos 
objetivos de criação e a gestão adequada do parque. 
Elaboração do banco de dados cartográficos. 

2008 Brasil 

 

Companhia Vale do 
Rio Doce S.A. 

 

Levantamento do estoque de madeira na área de 
servidão da LT e do Mineroduto Paragominas -
Barcarena - PA: localização, medição, numeração das 
toras e determinação do volume. Avaliação do 
sistema de inventário florestal: levantamento das 
informações, metodologia adotada para a execução, 
diferenças entre inventário e maneio, perdas na 
preparação das toras, avaliação dos dados de campo, 
precisão das estimativas de volume e 
recomendações. 

Supervisor 

2008 Brasil 
Companhia Vale do 

Rio Doce S.A. 

Elaboração de plano de prevenção e combate a 
incêndios em ecossistemas no mosaico de unidades 
de conservação da província mineral de Carajás, 
totalizando uma área de 789.359 ha abrangendo as 
seguintes unidades de conservação da natureza: 
Floresta Nacional de Carajás, Floresta Nacional do 
Itacaiúnas, Florestas Tapirapé-Aquiri, Reserva 
Biológica de Tapirapé e área de proteção ambiental 
de Igarapé Gelado, localizadas nos municípios de 
Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá todas no 
estado do Pará 

Supervisor 

2008 Brasil 
FAO/PNUD/SFB/ 

ICMBIO 

Elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional 
do Amana, localizada nos municípios de Itaituba e 
Jacareacanga, Estado do Pará. 

Supervisor 

2008 Brasil Confidencial 
Revisão das projeções de produtividade de 
plantações de Eucalyptus localizadas no Estado de 
Minas Gerais. 

Supervisor 

2007-2008  
FATMA, Governo de 

Santa Catarina 

Elaboração do plano de manejo do Parque Estadual 
de Acaraí, localizado no município de São Francisco 
do Sul,no estado de Santa Catarina. 

Supervisor 

2007-2008 Brasil 
FUNBIO/SEDAM, 

Governo do Estado 
de Rondônia. 

Elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual 
de Corumbiara, localizado nos Municípios de 
Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, 
Estado de Rondônia. 

Supervisor 

2007 Brasil 
Fundação do Meio 
Ambiente – FATMA 

Delimitação e Planejamento de Demarcação do 
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro/SC. 

Supervisor 

2007 Brasil Confidencial 
Avaliação de imóvel rural por componente: terra, 
floresta e benfeitorias, para fins de negociação. 

Supervisor 

2007 Brasil Rigesa Avaliação de imóvel rural para fins de negociação. Supervisor 

2007 Brasil Petrobras 
Treinamento de equipe de primeiro combate à 
incêndio e elaboração de plano de proteção contra 
incêndios florestais. 

Supervisor 

2007 Brasil Apasa Agropecuária 
Avaliação de imóvel rural por componente: terra, 
benfeitorias com base na NBR 14.653 da ABNT. 

Supervisor 

2007 Brasil Confidencial 
Apoio no processo de obtenção de certificação 
florestal. Fase 1 – Diagnóstico e plano de ação 

Supervisor 

2007 Brasil 
Elektro Eletricidade 

e Serviços 

Diagnóstico do serviço de gestão e operação das 
atividades de manutenção da vegetação sob redes 
de transmissão e distribuição de energia. 

Supervisor 

2007 Brasil Agropecuária 
Diagnóstico do potencial florestal e identificação de 
oportunidades de negócio na Fazenda Jacarezinho / 

Supervisor 
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Jacarezinho Nova Terra. 

2007 Brasil Ferro Gusa Carajás 
Plano de prevenção e combate a incêndios em 
ecossistemas no mosaico de unidades de 
conservação da Província Mineral de Carajás. 

Supervisor 

2006-2007 Brasil SEMAD / DER 
Plano de Gestão da Área de Proteção Ambiental 
Fernão Dias/MG. 

Supervisor 

2006 Brasil 
Companhia Vale do 
Rio Doce - Salobo 

Metais 

Plano de manejo para uso múltiplo da Floresta 
Nacional do Tapirapé-Aquiri. 

Supervisor 

2006 Alemanha 
GFA Consulting 

Group 
  Assistência técnica ao setor florestal para    
melhoramento do clima de negócios - Equador. 

Consultor 

2006 Brasil CODEVASF 
Apoio Técnico e Institucional para o Desenvolvimento 
do Programa Florestal da Chapada do Araripe. 

Consultor 

2006 Brasil CODEVASF 
Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do 
Vale do Parnaíba – PLANAP. 

Consultor 

2006 Brasil 
Ministério do Meio 
Ambiente – MMA 

Serviços de Consultoria para Realização de Estudo 
Referente aos Impactos Ambientais na Cadeia 
Produtiva, Distribuição e Uso do Biodiesel. 

Consultor 

2006 Brasil BUNGE 
Verificação do Desenvolvimento dos Plantios 
Florestais do Programa de Fomento nos Estados de 
Mato Grosso, Bahia e Piauí. 

Consultor 

2006 Brasil 
Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP 

Avaliação Ecológica Rápida do Corredor de 
Biodiversidade Caiuá-Ilha Grande, localizado no 
Estado do Paraná.  

Supervisor 

2006 Brasil 
Instituto Ambiental 

do Paraná – IAP 

Avaliação Ecológica Rápida do Corredor de 
Biodiversidade Iguaçu-Paraná, localizado no Estado 
do Paraná. 

Supervisor 

2006 Brasil 
Instituto Ambiental 

do Paraná – IAP 

Avaliação Ecológica Rápida do Corredor de 
Biodiversidade Araucária, localizado no Estado do 
Paraná. 

Supervisor 

2006 Brasil 
Instituto Ambiental 

do Paraná – IAP 

Elaboração do plano de manejo da Estação Ecológica 
do Rio dos Touros, localizada no município de 
Reserva do Iguaçu - PR. 

Supervisor 

2006 Brasil 
Instituto Ambiental 

do Paraná – IAP 
Elaboração do plano de manejo da Reserva de Vida 
Silvestre localizada no município de Pinhão, PR. 

Supervisor 

2006 Brasil 
Instituto Ambiental 

do Paraná – IAP 

Elaboração do plano de manejo do Parque Estadual 
de São Camilo, localizado no município de Palotina, 
PR. 

Supervisor 

2006 Brasil 
Instituto Ambiental 

do Paraná – IAP 

Elaboração do plano de manejo do Parque Estadual 
da Cabeça do Cachorro, localizado no município de 
São Pedro do Iguaçú, PR. 

Supervisor 

2005 Brasil CODEVASF 
Programa de Desenvolvimento Florestal do Vale do 
Parnaíba no Piauí. 

Consultor 

2005 Itália FAO / MMA 
Levantamento das Políticas e Programas Florestais 
Estaduais. 

Consultor 

2005 Equador 

Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento – 

BID 

Apoio a Planos Nacionais de Reflorestamento 
Ambientalmente Amigável.  

Consultor 

2004-2005 Brasil 
Ouro Verde 

Agrosilvopastoril 
Ltda. 

Coordenação técnica na execução das Atividades 
Necessárias à Gestão Ambiental do PBA do Projeto 
de Florestamento de Acacia Mangium no Estado de 
Roraima. 

Coordenador 
Técnico 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2005 Brasil 
Orsa Florestal Ltda/ 

Jari Celulose 

Levantamento e Mapeamento de Fitofisionomias das 
Áreas das Empresas Jari Celulose e Orsa Florestal 
Ltda., no Estado do Pará. 

Supervisor 

2005 Brasil 
Companhia 

Siderúrgica Nacional 
– CSN 

Apoio ao Processo de Renovação de Licenciamento e 
Adequação Ambientais das Áreas de Mineração na 
Flona do Jamari, no Estado de Rondônia, 
pertencentes à Ersa.  

Supervisor 

2005 Brasil 
Companhia 

Siderúrgica Nacional 
– CSN 

Auditoria Ambiental (Inventário) Referente às Áreas 
de Mineração Localizadas na Flona do Jamari e Área 
da Fundição de Estanho em Ariquemes, no Estado de 
Rondônia.  

Supervisor 

2005 Brasil 
CNH Latin America 

Ltda 

Projeto Técnico Detalhado para Recomposição de 
Área no Interior da Propriedade da CNH Latin 
America Ltda localizada na Cidade Industrial de 
Curitiba – PR. Case New Holland.  

Supervisor 

2004 Brasil SEBRAE 
Plano estratégico de ação com vistas ao 
desenvolvimento da indústria moveleira e de produtos 
de madeira de maior valor agregado do Amapá. 

Supervisor 

2004 Brasil SEMAD / IEF 
Plano de manejo e uso público para o Parque 
Estadual do Rio Preto, localizado no estado de Minas 
Gerais. 

Supervisor 

2004 Brasil SEMAD / IEF 
Plano de manejo e uso púbico para o parque 
estadual do Pico do Itambé, localizado no estado de 
Minas Gerais. 

Supervisor 

2004 

 
Brasil SEMAD / IEF 

Plano de manejo e uso púbico para o parque 
estadual do Biriri, localizado no estado de Minas 
Gerais. 

Supervisor 

2004 Brasil 

Prefeitura de 
Londrina e 

Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente 

Elaboração do Plano de Manejo do Parque Municipal 
Arthur Thomas, localizado no município de Londrina, 
Estado do Paraná.  

Supervisor 

2004 Brasil 

Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento – 

BID 

Estudo sobre investimento direto em negócios 
florestais. 

Coordenador 
Geral 

2004 Brasil AMCEL 

Levantamento de passivos ambientais nas 
propriedades da AMCEL, compreendendo os 
municípios de Macapá, Santana e Tartarugalzinho – 
AP. 

Supervisor 

2003-2004 Brasil IBAMA / MRN 
Elaboração do plano de manejo da Reserva do Rio 
Trombetas, localizada no município de Oriximiná, PA. 

Supervisor 

2003-2004 Peru 
Instituto Nacional de 
Recursos Naturales 

– INRENA 

Plano de Manejo da Zona Reservada Güeppí no 
Peru. 

Coordenador 

Geral 

2003-2004 Peru 
Instituto Nacional de 
Recursos Naturales 

– INRENA. 

Plano de Manejo da Zona Reservada Santiago 
Comaina no Peru. 

Coordenador 

Geral 

2003-2004 Peru 
Instituto Nacional de 
Recursos Naturales 

– INRENA. 

Plano de Manejo da Zona Reservada de Alto Purús, 
no Peru. 

Coordenador 

Geral 

2003-2004 Peru 
Instituto Nacional de 
Recursos Naturales 

– INRENA. 

Plano de Manejo da Reserva Comunal El Sira, no 
Peru. 

Coordenador 

Geral 

2003-2004 Peru Instituto Nacional de 
Recursos Naturales 

Plano de Manejo da Reserva Nacional Pacaya 
Samiria no Peru. 

Coordenador 

Geral 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

– INRENA 

2003 Brasil IMAP 
Consultoria para Proceder ao Aperfeiçoamento no 
Processo de Análise do Licenciamento Ambiental dos 
Projetos e Transmissão de Energia Elétrica. 

Consultor 

2003 
América 
Latina e 
Caribe 

Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento – 

BID 

Estudo sobre Investimento Direto em Negócios 
Florestais Sustentáveis. 

Consultor 

2003 Brasil Inpacel Agroflorestal 
Levantamento, cadastramento e proteção de sítios 
históricos e arqueológicos existentes em propriedades 
florestais. Município de Arapoti, Estado do Paraná.  

Supervisor 

2003 Itália FAO 
Tendências e Perspectivas do Setor Florestal na 
Brasil. 

Consultor 

2001-2003 Brasil 
Cia Docas do Pará/ 

AHITAR 

Elaboração e Assessoramento na implantação do 
Plano de Gestão Ambiental da Ahitar (Hidrovia 
Tocantins – Araguaia), localizada nos Estados de 
Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará e Mato Grosso.  

Supervisor 

2001-2003 Brasil 
SEDAM-RO / World 

Bank Group 
Gestão compartilhada do Parque Estadual Serra dos 
Reis - Rondônia 

Supervisor 

2002 Brasil 
Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP 

Plano de manejo florestal para os Parques Estaduais 
do Rio Guarani, Guartelá, Monge, Cerrado e Mata dos 
Godoy, localizados no estado do Paraná. 

Supervisor 

2002 Brasil 
MMA / 

PROMANEJO / 
IBAMA 

Estudo sobre Processamento de Madeira na 
Amazônia Legal: Caracterização e Análise de Custos 
e Benefícios da Melhoria Tecnológica do Parque 
Industrial Madeireiro. 

Consultor 

2002 Brasil CAF 
Estudo sobre a estratégia corporativa na área de 
sumidouros de carbono. 

Consultor 

2001 Brasil Sulmap 
Diagnóstico de pré-qualificação para obtenção da 
certificação florestal, segundo os princípios, critérios e 
indicadores do FSC. 

Coordenador 
Geral 

2001 Brasil 
Mineração Rio do 

Norte 
Plano de manejo para uso múltiplo da Floresta 
Nacional de Saracá Taquera, Estado do Pará. 

Coordenador 

Geral 

2001 Brasil Guavirá 
Pré-qualificação para obtenção da certificação 
florestal. 

Coordenador 

Geral 

2001 Brasil 
Indústria de 

Madeiras Manoa 

Diagnóstico de pré-qualificação para obtenção da 
certificação florestal, segundo os princípios, critérios e 
indicadores do FSC. 

Coordenador 

Geral 

2001 Brasil Guavirá 
Avaliação das atividades operacionais segundo os 
princípios e critérios do FSC para a certificação 
florestal. 

Coordenador 

Geral 

1999-2001 Brasil 
IBAMA/CVRD / 
Banco Mundial 

Elaboração do Programa de Gestão, Programa de 
Uso Público, Zoneamento, Programa de Proteção da 
FLONA de Carajás. Desenvolvimento e implantação 
do Sistema de informações Geográficas – SIG da 
Floresta Nacional de Carajás e Tapirapé-Aquiri.  

Coordenador 

Geral 

2000 Brasil 
Banco Mundial 

/Indufor Oy 
Revisão de Meio Termo do Programa Piloto de 
Conservação da Floresta Tropical Brasileira (PPG-7). 

Consultor 

2000 Bolívia 
Cámara Forestal, 

Bolivia 
Plano estratégico para o desenvolvimento florestal do 
setor florestal da Bolívia. 

Consultor 

2000 Brasil IBAMA / CVRD 
Plano de manejo para uso múltiplo da Floresta 
Nacional do Carajás. 

Coordenador 

Geral 

2000 Brasil IBAMA / CVRD Plano de manejo para uso múltiplo da Floresta Coordenador 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

Nacional do Tapirapé-Aquiri. Geral 

1999 Brasil 

 

Guavirá 

 

Plano de Uso Múltiplo do solo nas propriedades do 
Grupo Guavirá no Estado de Mato Grosso - 
(Atendimento do parecer técnico da FEMA). 

Coordenador 

Geral 

1999 Brasil 

Companhia Vale do 
Rio Doce 

 

Elaboração dos planos diretores das Florestas 
Nacionais de Carajás e Tapirapé-Aquiri, Localizadas 
no Estado do Pará. 

Coordenador 

Geral 

1998 Brasil ADERES 
Plano Diretor para desenvolvimento da floresta e 
indústria de base florestal no Estado de Espírito 
Santo.  

Coordenador 

Geral 

1997 Brasil Guavirá 
Assessoria na definição das atividades necessárias à 
implantação de um programa de uso do solo no 
Estado do Mato Grosso. 

Coordenador 

Geral 

1997 Brasil Guavirá 
Plano de uso múltiplo do solo nas propriedades do 
Grupo Guavirá no Estado do Mato Grosso - Inventário 
florestal. 

Coordenador 

Geral 

1997 Brasil 
IBAMA / PNUD 

 

Plano de manejo florestal para a Florestal Nacional de 
Tapajós, localizada no Pará. 

Coordenador 

Geral 

1996 Brasil FIEB 
Estudos para a Implantação do Complexo de 
Produtos Florestais/ Móveis na Bahia como uma 
Alternativa de Desenvolvimento. 

Coordenador 

Geral 

1996 Brasil MMA/FUNPAR 
Avaliação técnica-econômica de Unidades de 
Conservação de Uso Direto (Flonas) no Sul do Brasil. 

Coordenador 

Geral 

1996 Brasil FUNPAR / ITTO 
Reabilitação de área de floresta degradada na 
Amazônia. 

Coordenador 

Geral 

1996 Brasil 
Rondon Ecological 

Projects (C.R. 
Almeida Group) 

Elaboração do Plano Diretor de uso do solo em uma 
área de 4,7 milhões ha no Estado do Pará.  

Coordenador 

Geral 

1995-1996 Bolivia Governo da Bolívia 
Apoio ao governo boliviano para a formulação de 
políticas desenvolvimento sustentável (Missão OIMT). 

Consultor 

1995 Brasil 
Ministério do Meio 
Ambiente – MMA 

Diretrizes para a formulação da política florestal 
brasileira. 

Consultor 

1995 Brasil 
Assembleia 

Legislativa do Acre 
O potencial do setor florestal no estado do Acre como 
um agente de desenvolvimento econômico e social. 

Consultor 

1993-1994 Brasil FUNATURA 
Diagnóstico e avaliação do Setor Florestal da Região 
Sul do Brasil. 

Consultor 

1993 Brasil 
IBAMA / World Bank 

(IBRD-PPG7) 

Elaboração de Plano de Manejo Administrativo, 
Institucional e Florestal das Flonas do Tapajós, Tefé e 
Caxiuanã na Amazônia. 

Consultor 

1993 Brasil 
IBAMA / World Bank 

(IBRD-PPG7) 

Definição dos Critérios para Identificação de Áreas 
Demonstrativas para Manejo Florestal no Projeto 
Flonas da Amazônia. 

Consultor 

1992 Brasil SEMAM 
Elaboração de Estudo sobre o Desenvolvimento 
Sustentado do Setor Florestal no Estado de 
Rondônia. 

Consultor 

1992 
 

Brasil 
IBAMA 

Definição de Sugestões para Alteração da Instrução 
Normativa 080/91 que trata do disciplinamento da 
exploração sustentada das florestas da Bacia 
Amazônica, através do uso das técnicas de manejo 
florestal sob regime sustentado. 

 

Consultor 
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Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

1992 Equador INEFAN / ITTO 
Estratégias para a indústria da madeira sustentada do 
Equador. 

Consultor 

1992 Brasil ABPM 
Estudo sobre as estratégias para garantir o 
desenvolvimento sustentável do setor madeireiro. 

Consultor 

1991 Brasil 
INPA / FIEAM / 

IBAMA 

Regulamentação do Artigo 15 da Lei 4.771 e 
elaboração da Ordem de Serviço para o Manejo das 
Florestas da Bacia Amazônica.  

Coordenador 
Geral 

1989 Brasil USP 
O manejo florestal sustentável na região amazônica: 
necessidades versus pesquisa. 

Consultor 

1988-1889 Brasil 
Sociedade Brasileira 
de Silvicultura – SBS 

Elaboração de planejamento estratégico do setor 
florestal para o ano de 2010. 

Consultor 

1987 Brasil 
Governo do Estado 

do Paraná 
Diretrizes para o programa de desenvolvimento 
florestal do estado do Paraná. 

Consultor 

1987 Brasil ABIMCI 
Coordenação do Programa Nacional de Controle de 
Qualidade de painéis de madeira. 

Consultor 

1986 Brasil 
CONSIDER - 
Ministério da 

Indústria e Comércio 

Regulamentos para projetos industriais que utilizam 
carvão vegetal.  

Consultor 

1985 Brasil 
Ministério da 
Agricultura 

Formulação de políticas agrícolas sob Governo 
Sarney - área ambiental e florestal. 

Consultor 

1984 Brasil 
Sociedade Brasileira 

Engenheiros 
Florestais – SBEF 

Estabelecimento de diretrizes para políticas e 
administração dos recursos florestais no Brasil. 

Consultor 

1984 Brasil 
Programa Nova 

República 
Elaboração de diretrizes gerais para o setor florestal 
no Brasil. 

Consultor 

1983 Moçambique 
Governo de 
Moçambique 

Plano mestre para o desenvolvimento florestal da 
província de Niassa, Moçambique. 

Consultor 

1983 Brasil 
Câmara Federal – 

Congresso 
Preparação de documentos e apresentação sobre a 
situação do setor florestal brasileiro. 

Consultor 

1982 Brasil IBDF – FADESP 
Diretrizes para o planejamento estratégico do setor 
florestal no sul do Brasil. 

Consultor 

1982 Brasil ABIMCI 
Definição de uma metodologia para implantação do 
sistema nacional de controle de qualidade de 
compensado e tabuas. 

Consultor 

1981 Brasil IBDF 
Análise e recomendações sobre a política florestal 
para a Amazônia. 

Consultor 

 

Idiomas  

Proficiência Conversação Leitura  Escrita 

Português  Língua Materna Língua Materna Língua Materna 

Inglês Bom Bom Bom 

Espanhol Excelente Excelente Bom 

  

Declaração 
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Eu, abaixo-assinado, declaro que as informações fornecidas constituem a verdade a respeito de minhas 

qualificações e experiência. 

 

 

 Data:  

Assinatura do membro da equipe e do representante autorizado da empresa   

 

Nome Completo do Membro da Equipe Joésio Deoclécio Pierin Siqueira 

Nome Completo do Representante Autorizado  Joésio Deoclécio Pierin Siqueira 

 

 



CURRICULUM VITAE  
 

Cargo: Coordenadora de Projetos 

Nome da Empresa: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Nome do Membro da Equipe: Michela Rossane Cavilha Scupino 

Profissão: Geógrafa 

Data de Nascimento: 24 de junho de 1978 

Tempo de Serviço na Empresa: 10 anos Nacionalidade: Brasileira 

Participação em Organizações 
Profissionais: 

CREA - PR93566/D 

Pormenores dos Serviços 
atribuídos: 

 Planejamento Estratégico e Coordenação de 
Projetos; 

 Coordenação de Equipes; 
 Consolidação de Documentos Técnicos Ambientais; 
 Elaboração de diagnósticos Ambientais; 
 Geoprocessamento; 
 Diagnósticos Socioeconômicos e do meio físico; 
 Moderação de Reuniões; 
 Organização de expedições de campo. 

Qualificações-chave:  

 Atuação em Planos de Manejo em Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso 
Sustentável; 

 Coordenação, Levantamento de Dados e Apoio Técnico em Atividades de Campo; 

 Licenciamento Ambiental de Empreendimentos; 

 Gestão e Execução de Atividades Relacionadas ao Gerenciamento Ambiental de 
Empreendimentos; 

 Planejamento, Elaboração e Execução de Projetos e Programas Ambientais; 

 Especialização em Avaliação de Impactos Ambientais e Estudos sobre a Biodiversidade; 

 Planejamento territorial; 

 Elaboração e consolidação de diagnósticos ambientais; 

 Elaboração de diagnósticos do meio físico para Planos de Manejo e Estudos para 
licenciamento ambiental; 

 Levantamento de manifestações culturais, históricas e arqueológicas da sociedade. 

Formação: 

 2013, Mestrado Profissional em Meio Ambiente Urbano e Industrial - Universidade 
Federal do Paraná em parceria com a Universität Stuttgart e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI-PR).  

 2003, Pós-Graduação Latu sensu em Análise Ambiental – Universidade Federal do 
Paraná  

 2001, Geografia, Universidade Federal do Paraná. 



Registro de Emprego: 

 2005 - presente, STCP Engenharia de Projetos Ltda., Curitiba – PR. Atuando como 
consultora em estudos de cunho Ambiental de diferentes segmentos da sociedade, em 
especial em Planos de Manejo de Unidades de Conservação. 

 1995-2005 - Escola Aldeia Betânia. Atuando como educadora de Geografia e educação 
ambiental. 

 1999 - Ministério Público do Estado do Paraná. Atuando como estagiária voluntária da 
equipe técnica do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio 
Ambiente. 

Principais Projetos: 

Ano Local Contratante Trabalho Função 

Inicio: 
18/03/16 
Termino: 
18/03/17 

Toledo-PR 
Prefeitura 

Municipal de 
Toledo 

Plano de Ação e Estratégias para a 
Biodiversidade 

Coordenação 
Técnica 

Responsável 
pelos estudos, 
diagnósticos, 

levantamento de 
campo e 

proposições; 
Moderação das 

reuniões abertas  

Inicio: 
22/07/16 
Termino 
22/05/17 

São 
Lourenço da 

Mata/PE 
SDEC/CPRH 

Execução das ações necessárias a 
criação dos conselhos gestores e 
elaboração dos planos de manejo para os 
Refúgios de Vidas Silvestres: Mata de 
Tapacurá, Engenho de Tapacurá, Oiteiro 
do Pedro, Camocim e Toró  

Coordenação 
Técnica 

Coordenação do 
meio físico 

2015 
Porto 

Trombetas/
PA 

MRN 
Gestão e Execução do Monitoramento de 
Fauna, Vegetação e Solos nas Áreas da 
MRN  

Equipe Técnica 

2013 (em 
andamento) 

Porto 
Trombetas, 

Pará 
MRN 

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 
para o Licenciamento dos Platôs da Zona 
Oeste e Central da MRN localizado em 
Porto Trombetas, Município de Oriximiná – 
PA. 

Equipe Técnica 

Início 
01/09/15 

Término 
01/03/16 

Castro/PR Castrolanda 

Elaboração do Plano de Controle 
Ambiental (PCA) e Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) da Planta Industrial de Laticínios 

Elaboração dos 
Programas de 
Monitoramento 

Ambiental 

Início 
01/09/15 

Término 
01/04/16 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Instituto Life 

Definição de Critérios e Indicadores Para 
a Elaboração de Protocolos de Referência 
para Certificação Life 
Padronização de Terminologias de 
Impactos e Medidas e Programas 

Coordenação 
Técnica 

Início 
16/07/2015 

Término 
06/01/2017 

Curitiba, PR COMPAGÁS e IAP 
Plano de Manejo do Parque Estadual 
Serra da Baitaca 

Moderadora da 
Oficina de 

Planejamento 
Participativo; 

Planejamento da 
Unidade 

Início12/02/20
15 

Término 
10/02/2017 

Castro, PR Cargill Agrícola S/A 

Elaboração de Estudo e Relatório de 
Impacto Ambiental (Eia/Rima) Para 
Implantação do Complexo Industrial da 
Biorrefinaria da Cargill, em Castro, e 
Apoio aos Processos de Obtenção da 
Licença Prévia 

Coordenação 
Meio Físico 



Ano Local Contratante Trabalho Função 

Início 2015 

Término 2016 

Itaperuçu, 
PR 

Holcim 
Plano de Controle Ambiental (PCA) do 
Vuturuvu dos Bentos, Localizada no 
Município de Itaperuçu, Paraná 

Coordenação 
Meio Físico 

Início 2015 

Término 2016 

Itaperuçu, 
PR 

Holcim 
Plano De Controle Ambiental (PCA) Do 
Vuturuvu Dos Espanhóis, Localizada No 
Município De Itaperuçu, Paraná 

Coordenação 
Meio Físico 

Início 
29/09/2014 

Término 
22/03/2016 

Parauapeba
s, PA 

ICMBio/Vale 
Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Igarapé do Gelado 

Coordenadora 
Técnica 

2014  
Santarém, 

PA 
Cargill Agrícola S/A 

Licenciamento ambiental para instalação 
de pátio de triagem no município de 
Santarém, Estado do Pará 

Equipe Técnica 

2014  Itaituba, PA Cargill Agrícola S/A 
Licenciamento ambiental para instalação 
de pátio de triagem no distrito de 
Miritituba, Estado do Pará 

Equipe Técnica 

2014 Aracati, CE 
Secretaria Estadual 

do Turismo - 
SETUR/CE 

Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental – APA do Destino Turístico 
Canoa Quebrada 

Coordenadora 
Técnica  

2014 
Joinville, 

Santa 
Catarina 

Prefeitura 
Municipal de 

Joinville 

Capacitação ao corpo técnico da 
FUNDEMA para o desenvolvimento da 
gestão ambiental no município de 
Joinville-SC 

Equipe Técnica 

2014 
São 

Desidério, 
BA 

Campo Grande 
Bioeletricidade S.A. 

Prestação de Serviços de Consultoria 
para Solicitação de Licença de Instalação 
(Li) da Usina Termelétrica de 150mw no 
Estado da Bahia. 
Elaboração de Programas Básicos 
Ambientais. 

Equipe Técnica 

2014 
Curitiba, 

PR 
STCP e Milano 

Consultoria 
Fórum de Governança e Sustentabilidade 

Apoio na 
organização e 
realização do 

evento. 

2013  
Baía 

Formosa, 
RN 

Grupo Farias 

Mensuração do Valor de Ativo Ambiental - 
Avaliação de Potencial de Geração de 
Serviços Ecossistêmicos (Ambientais) da 
RPPN Mata Estrela, Baía Formosa, RN 

Coordenadora 
Técnica 

2013  

São Paulo, 
Minas 

Gerais e 
Rio de 
Janeiro 

ICMBio 
Diagnóstico Socioeconômico, Histórico e 
Cultural da Área de Proteção Ambiental 
da Serra da Mantiqueira. 

Coordenadora 
Técnica  

2013/2014  Amapá IEF 
Elaboração do Plano de Manejo da 
Floresta Estadual do Amapá. 

Coordenadora 
Técnica 

Moderação da 
Reunião de 

Pesquisadores 
Meio Físico 

2013 

São Paulo, 
Minas 

Gerais e 
Rio de 
Janeiro 

ICMBio 

Realização de 50 reuniões abertas com 
comunidades inseridas no meio rural e 
urbano para subsídio ao Diagnóstico 
Socioeconômico, Histórico e Cultural da 
Área de Proteção Ambiental da Serra da 
Mantiqueira. 

Coordenadora 
Técnica e 
Logística; 

Moderadora de 
Reuniões Abertas 

2013 

São Bento 
do Sul e 
Campo 
Alegre, 
Santa 

COMFLORESTA 

Estudos de Conformidade Ambiental para 
Subsídio ao Licenciamento de 
Regularização da Operação Florestal da 
Comfloresta em São Bento do Sul e 
Campo Alegre, Santa Catarina 

Coordenadora do 
Meio Físico 



Ano Local Contratante Trabalho Função 

Catarina 

2013 
Santa 

Catarina  
ADAMI S/A 

Estudo de Impacto Ambiental Para 
Subsídio ao Licenciamento Corretivo da 
Operação Florestal da Adami S/A, nos 
Municípios de Água Doce, Ponte Serrada 
e Passos Maia, SC  

Coordenadora 
Técnica 

2013 
Santa 

Catarina  
ADAMI S/A 

Estudo Ambiental Simplificado Para 
Subsídio ao Licenciamento Corretivo da 
Operação Florestal da Adami S/A, nos 
Municípios de Água Doce, Ponte Serrada 
e Passos Maia, SC 

Coordenadora 
Técnica 

2012 
Cotegipe, 

BA 

Granflor Caracol 
Agropecuária 

LTDA. 

Elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental EIA/Rima, com Vistas ao 
Licenciamento do Complexo Caracol, 
Localizado em Cotegipe - BA 

Coordenadora do 
Meio Físico 

2012/2014 Paraná ICMBIO 
Plano de Manejo do Refúgio de Palmas. 
Bioma: Mata Atlântica 

Equipe Técnica 
Moderação da 

Oficina de 
Pesquisadores 

2012 
Portel e 

Melgaço, 
Pará  

PNUD/ICMBio 
Elaboração dos Volumes II 
(Planejamento) e III (Anexos) do Plano de 
Manejo da Floresta Nacional de Caxiuanã 

Coordenadora 
Técnica 

2011 

Província de 
Picota, 

departament
o de San 

Martín, Peru 

PROCEJA 

Proceso de Ordenamiento Territorial En 
Las Cuencas Del Mishquiyacu Y Ponaza Y 
Los Municipios Distritales de Pilluana, 
Tres Unidos, Shamboyacu Y Tingo de 
Ponaza, en La Provincia de Picota, 
Región San Martín – Peru 

Equipe Técnica 

2011/2014 

Parauapeb
as, Água 
Azul do 
Norte e 

Canaã dos 
Carajás, 

Pará 

VALE / ICMBio 
Revisão do Plano de Manejo da Floresta 
Nacional de Carajás 

Coordenadora 
Técnica 

2011 
Chapadinha 
/ MA 

Suzano Energia 
Renovável 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para 
implantação de indústria de pellets no 
município de Chapadinha, estado do 
Maranhão 

Coordenadora do 
Meio Físico 

2011  
Paranaguá, 

Paraná 

IAP – Instituto 
Ambiental do 

Paraná 

Revisão do Plano de Manejo da Estação 
Ecológica da Ilha do Mel. 
Bioma: Mata Atlântica 

Coordenadora 
Técnica 

Consolidação do 
Meio Físico 

2011 
Paranaguá, 

Paraná 

IAP – Instituto 
Ambiental do 

Paraná 

Elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Estadual da Ilha do Mel. 
Bioma: Mata Atlântica 

Coordenadora 
Técnica 

Consolidação do 
Meio Físico 

2011 
Joinville, 

Santa 
Catarina 

Prefeitura 
Municipal de 

Joinville 

Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental Serra Dona Francisca 

Consultora 

2011 
Piauí, 

Paraná 
GBE Projetos 

Agrícolas II Ltda 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório (EIA/RIMA), com vistas ao 
licenciamento ambiental de 7.773 ha do 
Projeto Cerrado, para cultivo de soja, nos 
municípios de Sebastião Leal e Manoel 
Emídio, Estado do Piauí 

Consultora 

2010 
Porto 
Velho, 

Candeias 
FAO/PNUD/SFB 

Consolidação do Plano de Manejo da 
Floresta Nacional do Jacundá 
Bioma: Amazônia 

Consolidação do 
Plano de Manejo, 
incluindo o meio 



Ano Local Contratante Trabalho Função 

do Jamari, 
Rondônia 

físico 

2010 
Novo 

Progresso, 
Pará 

FAO/PNUD/SFB 

Censo Socioeconômico: Identificação de 
Populações Residentes na Floresta 
Nacional do Jamanxim 
Bioma: Amazônia 

Coordenadora 
Técnica 

2010 
Jacareacan

ga Pará 
FAO/PNUD/SFB 

Censo Socioeconômico: Identificação de 
Populações Residentes na Floresta 
Nacional do Crepori 
Bioma: Amazônia 

Coordenadora 
Técnica 

2010 

Canindé do 
São 

Francisco/P
oço 

Redondo 
Sergipe 

SEMARH 
Plano de Manejo do Monumento Natural 
Grota do Angico 
Bioma: Caatinga 

Coordenadora 
Técnica 

Levantamento 
Socioeconômico 
e do Meio Físico 

2010 
Capela/ 
Sergipe 

SEMARH 
Plano de Manejo do Refúgio da Vida 
Silvestre Mata do Junco 
Bioma: Mata Atlântica 

Coordenadora 
Técnica 

Levantamento 
Socioeconômico 
e do Meio Físico 

2010 
Serra da 

Moeda/MG 
Detzel Consulting 

Estudos Para Desenvolvimento de 
Sistema de Áreas Protegidas da Porção 
Sul da Serra da Moeda, Minas Gerais  
Bioma: Mata Atlântica / áreas de canga 
ferruginosas 

Coordenadora 
Técnica 

Levantamento 
Cadastral de 
Proprietários 

2010 
Itaituba e 

Jacareacan
ga,Pará 

FAO/PNUD/ICMBio
/SFB 

Plano de Manejo da Floresta Nacional do 
Amana 
Bioma: Amazônia 

Coordenadora 
Técnica 

Levantamento 
Socioeconômico 
e do Meio Físico 

2010 
Jacareacan

ga,Pará 
FAO/PNUD/ICMBio

/SFB 

Plano de Manejo da Floresta Nacional do 
Crepori 
Bioma: Amazônia 

Coordenadora 
Técnica 

Levantamento 
Socioeconômico 
e do Meio Físico 

2010 
Novo 

Progresso, 
Pará 

FAO/PNUD/ICMBio
/SFB 

Plano de Manejo da Floresta Nacional do 
Jamanxim 
Bioma: Amazônia 

Coordenadora 
Técnica 

Levantamento 
Socioeconômico 
e do Meio Físico 

2009 Maranhão Suzano 

Elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental na Área de Implantação do 
Projeto Florestal da Suzano, no Estado do 
Maranhão, Microrregiões de Codó e 
Coelho Neto, Codó, Caxias, Presidente 
Dutra e Chapada do Alto Itapecuru 
Bioma: Cerrado 

Coordenadora do 
Meio Físico 

 

2009 Maranhão Suzano 

Elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental na Área de Implantação do 
Projeto Florestal da Suzano, no Estado do 
Maranhão, Microrregiões de Alto Mearin e 
Grajaú, Imperatriz, Porto Franco, 
Chapadas das Mangabeiras e Gerais de 
Balsas 
Bioma: Cerrado e Amazônia 

Equipe Técnica 

2009 
Quadriláter
o Ferrífero/ 
MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Mata São José 
Equipe Técnica 

2009 Quadriláter Vale/ Instituto Plano de Manejo da RPPN Itabiruçu Equipe Técnica 



Ano Local Contratante Trabalho Função 

o Ferrífero/ 
MG 

Ambiental Vale 

2009 
Quadriláter
o Ferrífero/ 
MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Diogo 
Equipe Técnica 

2009 
Quadriláter
o Ferrífero/ 
MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Comodato 
Reserva de Peti 

Equipe Técnica 

2009 
Quadriláter
o Ferrífero/ 
MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Itajurú ou 
Sobrado 

Equipe Técnica 

2009 
Quadriláter
o Ferrífero/ 
MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Horto Alegria  
Equipe Técnica 

2009 
Quadriláter
o Ferrífero/ 
MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Fazenda do 
Capivary 

Equipe Técnica 

2009 
Quadriláter
o Ferrífero/ 
MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Mata do 
Jequitibá 

Equipe Técnica 

2009 
Quadriláter
o Ferrífero/ 
MG 

Vale/ Instituto 
Ambiental Vale 

Plano de Manejo da RPPN Poço Fundo. 
Equipe Técnica 

2009 
Jeceaba/M

G 
Detzel Consulting 

Criação de Unidade de Conservação na 
Serra do Gambá/Casa de Pedra  
Bioma: Mata Atlântica 

Equipe Técnica 

2007 
São 

Francisco 
do Sul/SC 

Detzel Consulting/ 
Fundação do Meio 

Ambiente do 
Estado de Santa 
Catarina (FATMA) 

Plano de Manejo do Parque Estadual 
Acarai 
Bioma: Mata Atlântica 

Equipe Técnica 

2007 Pará 
Mineração Rio do 

Norte - MRN 

Licenciamento Corretivo das Tancagens 
de Porto Trombetas  
Bioma: Amazônia 

Equipe Técnica 

2007 Pará 
Mineração Rio do 

Norte - MRN 

Elaboração de EIA/RIMA - estudo e 
relatório de impacto ambiental do platô 
Bacaba, em Porto Trombetas, Oriximiná, 
no estado do Pará 
Bioma: Amazônia 

Equipe Técnica 

2007 Rondônia FUNBIO 

Revisão do Plano de Manejo do Parque 
Estadual de Corumbiara  
Transição entre a Floresta Amazônica, o 
Pantanal e o Cerrado 

Equipe Técnica 
Diagnóstico de 
hidrografia e 

clima 

2006 
Minas 
Gerais  

DER MG 
Plano de Gestão da Área de Proteção 
Ambiental Fernão Dias  
Bioma: Mata Atlântica 

Coordenadora 
Técnica 

Diagnóstico de 
Hidrografia 

2006 Bahia/BR CODEVASF 
Plano de Gestão da Área de Proteção 
Ambiental do Lago de Sobradinho  
Bioma: Caatinga 

Responsável pelo 
meio físico  

2006 Brasil 
MMA – Ministério 
do Meio Ambiente 

Serviços de Consultoria para Realização 
de Estudo Referente aos Impactos 
Ambientais na Cadeia Produtiva, 
Distribuição e Uso do Biodiesel  

Equipe Técnica 

2006 Paraná/BR 
IAP – Instituto 
Ambiental do 

Paraná 

Plano de Manejo do Parque Estadual de 
São Camilo 

Equipe Téc. 
Diagnóstico de 
hidrografia e 

clima 



Ano Local Contratante Trabalho Função 

2006 

Paraná/BR 
IAP – Instituto 
Ambiental do 

Paraná 

Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Cabeça do Cachorro 

Equipe Técnica 
Diagnóstico de 
hidrografia e 

clima 

2006 

Paraná/BR 
IAP – Instituto 
Ambiental do 

Paraná 

Plano de Manejo da Estação Ecológica do 
Rio dos Touros 

Equipe Técnica 
Diagnóstico de 
hidrografia e 

clima 

2006 

Paraná/BR 
IAP – Instituto 
Ambiental do 

Paraná 

Plano de Manejo do Refúgio da Vida 
Silvestre do Pinhão 

Equipe Técnica 
Diagnóstico de 
hidrografia e 

clima 

2006 
Paraná/BR IAP – Instituto 

Ambiental do 
Paraná 

Avaliação Ecológica Rápida do Corredor 
de Biodiversidade Caiuá-Ilha Grande, 
localizado no Estado do Paraná. 2006  

Equipe Técnica 

2006 
Paraná/BR IAP – Instituto 

Ambiental do 
Paraná 

Avaliação Ecológica Rápida do Corredor 
de Biodiversidade Iguaçu-Paraná, 
localizado no Estado do Paraná. 2006  

Equipe Técnica 

2006 
Paraná/BR IAP – Instituto 

Ambiental do 
Paraná 

Avaliação Ecológica Rápida do Corredor 
de Biodiversidade Araucária, localizado 
no Estado do Paraná. 2006  

Equipe Técnica 

2006 

Brasília 

TERRACAP 
Elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Recreativo do Gama e da 
Reserva Ecológica do Gama 

Responsável pelo 
diagnóstico dos 

Recursos 
Hídricos 

2006 Equador 
BID – Banco 

Internacional de 
Desenvolvimento 

Desenvolvimento de um SIG para 
gerenciamento dos reflorestamentos a 
serem implantados pelo Plan Nacional de 
Forestación y Reforestación. Equador, 
2006 

Equipe Técnica 

2005 
Maranhão/
BR 

MARGUSA – 
Maranhão Gusa 

Ltda. 

Elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA para implantação do 
Projeto Florestal e das Unidades de 
Produção de Carvão. MARGUSA, 
Maranhão, 2005 

Equipe Técnica 

2005 Paraná/BR 
INPACEL – 

Inpacel 
Agroflorestal Ltda. 

Levantamento, cadastramento e proteção 
de sítios arqueológicos existentes nas 
áreas de Reserva Legal, Preservação 
Permanente e Plantio Florestal da 
empresa Inpacel. Município de Arapoti, 
Paraná, 2005.  

Equipe Técnica 

 



 
CURRICULUM VITAE  

 
 

Cargo Proposto: Gestor Ambiental 

Nome da Empresa: STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Nome do Membro da Equipe: Ramon Gomes 

Profissão: Engenheiro Ambiental 

Data de Nascimento: 1979 

Tempo de Serviço na Empresa: 10 anos Nacionalidade: Brasileira 

Participação em Organizações 
Profissionais 

 Matrícula: 069.895-8 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA/SC 

 

Qualificações-chave: 

 Coordenação e supervisão de projetos e estudos em gestão ambiental. 
 

 
Formação: 

 2002, Engenharia Ambiental, Universidade da Região de Joinville, UNIVILLE 
 
 

Registro de Emprego: 
 

 2005 – atual, STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

    Cargo atual: Gerente da Unidade de Meio Ambiente 

Apoio na elaboração de auditorias ambientais de empreendimentos florestais, indústrias      
e exploração mineral. Apoio na gestão ambiental de empresas florestais. 

 

 2003 – 2005, Consultor Autônomo  

    Consultor ambiental em diversas áreas, tais como Projeto/Execução de ETE’s, 
elaboração de PCA’s, execução de programas de gestão ambiental, elaboração de 
laudos ambientais, licenciamentos ambientais 

 

 2002, Instituto de Físico-Química da Universidade de Erlangen, Alemanha. 

    Executou pesquisas na área ambiental de desenvolvimento de novos processos de 
tratamento de efluentes liquídos, oriundos de indústrias têxtis, utilizando processos 
eletroquímicos para despoluição. 

 
Principais Projetos Relacionados com o Objeto 
 

Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2015 Paraná HOLCIM Brasil 

Elaboração de estudos ambientais para 
licenciamentos de atividades nas áreas de 

mineração de calcário nas áreas de Vuturuvu 
dos Bentos e Vuturuvu dos Espanhóis, 

município de Itaperuçu/PR. 

Gerente de 
Projeto 



2015 Paraná Cargill Agrícola S/A 

Elaboração de Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA) para Implantação do 

Complexo Industrial da Biorrefinaria da Cargill, 
em Castro, e Apoio aos Processos de 

Obtenção da Licença Prévia 

Gerente de 
Projeto 

2014 (em 
andamento) 

Pará Cargill Agrícola S/A 

Relatório de Controle Ambiental (RCA) do pátio 
de triagem de caminhões da Cargill, localizado 

no município de Itaituba, distrito de 
Miritituba/PA. 

Gerente de 
Projeto 

2014  Pará Cargill Agrícola S/A 
Relatório de Controle Ambiental (RCA) do pátio 
de triagem de caminhões da Cargill, localizado 

no município de Belterra/PA 

Gerente de 
Projeto 

2014 em 
andamento 

Pará ICMBio/Vale 
Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Igarapé do Gelado 

Gerente de 
Projeto 

2014 Pará Mineração Rio do Norte 

Gestão Socioambiental, Monitoramento e Apoio 
aos Processos de Licenciamento  do 

Empreendimento de Extração  na FLONA 
Saracá Taquera e REBIO Trombetas: apoio nas 

Consultas  Públicas   junto as comunidades 
quilombolas do Rio Trombetas 

Gerente de 
Projeto 

2014 Amapá 
Governo do Estado do 

Amapá 

Serviços de apoio técnico e gerenciamento da 
implementação  do Programa Amapá / BNDES: 
Desenvolvimento Humano Regional Integrado 

(PDRI) e do PROINVESTE 

Gerente de 
Projeto 

2014 Pará Mineração Rio do Norte 

Atendimento a Condicionante 2.1 da Licença de 
Instalação Nº 761/2010, referente às Obras e 

Intervenções no Empreendimento Denominado 
Platô Monte Branco, Porto Trombetas, 

Oriximiná, PA 

Gerente de 
Projeto 

2014  
Pará 

Mineração Rio do Norte 
Censo socioeconômico e demográfico e 

Avaliação da percepção sobre a MRN nas 
comunidades do entorno 

Gerente de 
Projeto 

2014  
Pará Mineração Rio do Norte Relatório e Plano de Controle Ambiental 

(RCA/PCA) da Usina de Asfalto da MRN, 
Localizada em Porto Trombetas-PA 

Gerente de 
Projeto 

2014  Aracati, CE 
Secretaria Estadual do 
Turismo - SETUR/CE 

Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental – APA do Destino Turístico Canoa 

Quebrada 

Gerente de 
Projeto 

2014  

Maranhão Suzano Papel e 
Celulose 

Análise crítica do Relatório de Pesquisa: 
Conflitos Socioambientais no Leste 

Maranhense Problemas Provocados pela 
Atuação da Suzano Papel e Celulose e dos 

Chamados Gaúchos no Baixo Parnaíba 

Gerente de 
Projeto 

2014  Paraná 
Triunfo Participações e 

Investimentos 

Apoio ao Estudo Preliminar de Traçado do 
Prolongamento da Rodovia Estadual  PR-092, 
Trecho: Jaguariaíva – Campina Grande do Sul 

Gerente de 
Projeto 

2013 Castro Cargill Agrícola S/A 
Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado 
da Linha de Transmissão 138 KV da Cargill  em 

Castro/PR 

Gerente de 
Projeto 

2013  

São Paulo, 
Minas 

Gerais e 
Rio de 
Janeiro 

ICMBio 
Diagnóstico Socioeconômico, Histórico e 

Cultural da Área de Proteção Ambiental da 
Serra da Mantiqueira 

Gerente de 
Projeto 

2014 Brasil Cargill Agrícola S/A 
Apoio às atividades de monitoramento 

ambiental da fábrica da Cargill, em Castro/PR 
Gerente de 

Projeto 

2014 (em 
andamento) 

Brasil 
Cargill Agrícola S/A 

Licenciamento ambiental para instalação de 
pátio de triagem no município de Santarém, 

Estado do Pará 

Gerente de 
Projeto 



2014 (em 
andamento) 

Brasil 
Cargill Agrícola S/A 

Licenciamento ambiental para instalação de 
pátio de triagem no distrito de Miritituba, Estado 

do Pará 

Gerente de 
Projeto 

2014 (em 
andamento) 

Brasil 
Cargill Agrícola S/A 

Licenciamento ambiental (LP, LI e LO) para 
instalação de unidade de beneficiamento de 

grãos em Santarém/PA 

Gerente de 
Projeto 

2014 Brasil 
Prefeitura Municipal de 

Joinville-SC 

Capacitação ao Corpo Técnico da FUNDEMA 
para o Desenvolvimento da Gestão Ambiental 

no Município de Joinville-SC 

Gerente de 
Projeto 

2014 Brasil 
Mineração Rio do Norte 

S.A. 

Execução do Teste de Queima do Incinerador 
de Resíduos Sólidos da MRN, Localizada em 

Porto Trombetas-PA 

Gerente de 
Projeto 

2014 Brasil 
Suzano Papel e 

Celulose 
Monitoramento Hidrológico de Microbacias em 

Áreas Localizadas no Estado do Maranhão 
Gerente de 

Projeto 

2013 Brasil 
Alves Ribeiro 

Construções S.A. 
Plano de Controle Ambiental de Obras 

Gerente de 
Projeto 

2013 Brasil Cargill Agrícola S/A 

Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado 
(RAS), Relatório de Detalhamento dos 

Programas Ambientais (RDPA) e apoio aos 
processos de licenciamento ambiental e de 
supressão de vegetação para a Linha de 

Transmissão de 138 kV da Cargill em 
Castro/PR 

Gerente de 
Projeto 

2013 Brasil Cargill Agrícola S/A 

Estudo referente ao levantamento legal e 
relatório sobre o histórico de uso e ocupação 
do solo da Fazenda Alto Alegre, localizada no 

município de Castro/PR 

Gerente de 
Projeto 

2013) Brasil Cargill Agrícola S/A 

Execução e fiscalização de programas 
ambientais do RDPA durante a construção da 

linha de transmissão de 138 kV, em Castro/PR, 
e apoio aos processos de obtenção da Licença 

de Operação 

Gerente de 
Projeto 

2013 (em 
andamento) 

Brasil Evonik Degussa Brasil 
Ltda. 

Apoio ao processo de cumprimento de 
condicionantes da Licença de Instalação da 
Evonik, visando à obtenção da Licença de 

Operação da nova planta industrial de Castro, 
PR 

Gerente de 
Projeto 

2013 Brasil Cargill Agrícola S/A 

Obtenção de Licença ambiental simplificada 
(LAS) e Autorização Ambiental (AA) para 

ampliação da fábrica da Cargill, em Castro, 
com vistas à instalação de nova caldeira e 

adequação do projeto da estação de 
tratamento de efluentes (ETE) 

Gerente de 
Projeto 

2013 Brasil IEF 
Elaboração do Plano de Manejo da Floresta 

Estadual do Amapá. 
Gerente de 

Projeto 

2013 Brasil Grupo Farias 

Mensuração do Valor de Ativo Ambiental - 
Avaliação de Potencial de Geração de Serviços 

Ecossistêmicos (Ambientais) da RPPN Mata 
Estrela, Baía Formosa, RN 

Gerente de 
Projeto 

2013 Brasil ICMBio 
Diagnóstico Socioeconômico, Histórico e 

Cultural da Área de Proteção Ambiental da 
Serra da Mantiqueira. 

Gerente de 
Projeto 

2013 (em 
andamento) 

Brasil MRN 

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental para o 
Licenciamento dos Platôs da Zona Oeste e 

Central da MRN localizado em Porto 
Trombetas, Município de Oriximiná – PA. 

Gerente de 
Projeto 



2013 Brasil ICMBio 

Realização de 50 reuniões abertas com 
comunidades inseridas no meio rural e urbano 
para subsídio ao Diagnóstico Socioeconômico, 

Histórico e Cultural da Área de Proteção 
Ambiental da Serra da Mantiqueira. 

Gerente de 
Projeto 

2013 Brasil ADAMI S/A 

Estudo de Impacto Ambiental Para Subsídio ao 
Licenciamento Corretivo da Operação Florestal 
da Adami S/A, nos Municípios de Água Doce, 

Ponte Serrada e Passos Maia, SC 

Gerente de 
Projeto 

2013 Brasil ADAMI S/A 

Estudo Ambiental Simplificado Para Subsídio 
ao Licenciamento Corretivo da Operação 

Florestal da Adami S/A, nos Municípios de 
Água Doce, Ponte Serrada e Passos Maia, SC 

Gerente de 
Projeto 

2012 Brasil COMFLORESTA 

Elaboração de 13 Estudos Ambientais 
Simplificados (EAS) das Áreas da Comfloresta 

em São Bento do Sul e Campo Alegre, em 
Santa Catarina. 

Gerente de 
Projeto 

2012 Brasil ICMBIO Plano de Manejo do Refúgio de Palmas 
Gerente de 

Projeto 

2012 Brasil PNUD/ICMBio 
Elaboração dos Volumes II (Planejamento) e III 

(Anexos) do Plano de Manejo da Floresta 
Nacional de Caxiuanã 

Gerente de 
Projeto 

2012 Brasil Paranapanema S/A 
Levantamento Fundiário, Avaliação de Imóvel e 

Reconhecimento de Limites de Fazendas 
Localizadas no Estado da Bahia. 

Gerente de 
Projeto 

2012 Brasil GBE Projetos Agrícola 
Ltda 

Apoio na Regularização das Áreas de Reserva 
Legal de Imóveis localizados no Estado da 

Bahia. 

Gerente de 
Projeto 

2012 Brasil GBE Projetos Agrícola 
Ltda 

Apoio na Regularização das Áreas de Reserva 
Legal de Imóveis localizados no Estado do 

Piaui. 

Gerente de 
Projeto 

2012 Brasil Cargill S/A 
Estudo de Viabilidade Locacional para uma 

Planta de Processamento de Milho 
Gerente de 

Projeto 

2012 Brasil Cerrado Propriedades 
Ltda 

Revisão no Processo de Regularização ds 
Áreas de Reserva Legal de Imóveis Rurais 

Localizados no Município de Cocos, Estado da 
Bahia. 

Gerente de 
Projeto 

2012 Brasil Cerrado Propriedades 
Ltda 

Estimativa de volume de material lenhoso a ser 
removido e apoio no preenchimento de 

Declaração para solicitação de dispensa de 
Autorização de supressão de vegetação nativa 
para limpeza de aceiros e estradas internas de 

propriedades localizadas no município de 
Cocos, Estados da Bahia. 

Gerente de 
Projeto 

2012 Brasil Cerrado Propriedades 
Ltda 

Elaboração de plano de utilização do solo, 
projeto técnico agronômico, apoio ao 

preenchimento das DITR’s e mapeamento de 
reserva legal e área de preservação 

permanente de propriedades localizadas no 
município de Cocos, Estados da Bahia 

Gerente de 
Projeto 

2012 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Monitoramento das comunidades de anfíbios, 
répteis, aves, mamífero (pequenos, médios, 
grandes e alados) e determinados grupos de 

insetos (abelhas sem ferrão e galhas) em 
resposta aos impactos decorrentes das 

atividades de implantação e operação do 
empreendimento minerário do platô Bacaba, 

FLONA de Saracá-Taquera, em Porto 
Trombetas, Município de Oriximiná, Estado do 

Pará. 

Gerente de 
Projeto 



2011 Peru PROCEJA 

Proceso de Ordenamiento Territorial En Las 
Cuencas Del Mishquiyacu Y Ponaza Y Los 

Municipios Distritales de Pilluana, Tres Unidos, 
Shamboyacu Y Tingo de Ponaza, en La 

Provincia de Picota, Región San Martín – Peru 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Elaboração de Relatório de Controle Ambiental 
- PCA e Plano de Controle Ambiental - PCA do 

Sistema Aéreo de Abastecimento de 
Combustivel (Óleo Diesel) no Platô Monte 

Branco, Localizado em Porto Trombetas - Pará 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil SUZANO Energia 
Renovável S/A 

Projeto Florestal para 67.000 ha com vistas a 
Suprimento de Fabrica Pellets. 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil 
Cooperativa 
Agroindustrial Batavo 
Ltda 

Plano de Controle Ambiental da Planta 
Industrial de Beneficiamento de Leite, 

Localizada em Ponta Grossa-PR 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Banco BBM S.A. 
Atualização do Mapeamento das Áreas de 
Pinus Localizadas em Manguerinha - PR 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Agroindustrial Vale do 
Itaperucu Ltda 

Relatório e Plano de Controle Ambiental com 
Vistas ao licenciamento Ambiental de 750 ha 
para Cultivo de Soja em Eliseu Martins - PI 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Porto Pontal Ltda 
Elaboração do Plano Básico (PBA) dos 

Programas Ambientais Previstos no EIA/rima 
do Terminal Portuário Pontal 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil VALE S/A 

Estabelecimento de Modelos para a 
Restauração Ecossistêmica em Áreas de 

Preservação Permanente – APP no entorno do 
Mosaico de Unidades de Conservação de 

Carajás e áreas adjacentes, localizadas no 
Estado do Pará. 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Relatório e Plano de Controle Ambiental do 
Terminal Portuário da MRN, Localizado no 

Distrito Industrial de Porto Trombetas, 
Oriximiná-PA. 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Monitoramento das comunidades de anfíbios, 
répteis, aves, mamífero (pequenos, médios, 
grandes e alados) e determinados grupos de 

insetos (abelhas sem ferrão e galhas) em 
resposta aos impactos decorrentes das 

atividades de implantação e operação do 
empreendimento minerário do platô Bacaba, 

FLONA de Saracá-Taquera, em Porto 
Trombetas, Município de Oriximiná, Estado do 

Pará. 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Restabelecimento do canal de acesso de 
navios no Rio Trombetas no local denominado 
Bacabal via Dragagem do Canal Bacabal da 
empresa Mineração Rio do Norte, em função 
de ocorrência natural de desbarrancamento 

local da margem do rio, em Porto Trombetas, 
Oriximiná, PA. 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Projeto de Manejo de Fauna e Flora – Medidas 
de Conservação para Espécies Ameaçadas de 
Extinção do Projeto de Explotação de Bauxita 
do Platô Bacaba, Porto Trombetas, Oriximiná, 

PA. 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Projeto de Manejo de Fauna e Flora – Medidas 
de Conservação para Espécies Ameaçadas de 
Extinção do Projeto de Explotação de Bauxita 

do Platô Monte Branco, Porto Trombetas, 
Oriximiná, PA. 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil GBE Projetos Agrícola 
Ltda 

Auditoria em Serviço de Georreferenciamento 
de 07 Imóveis Rurais no Município de São 

Romão, Estado de Minas Gerais, de Acordo 
com a Lei 10.267/10 Do INCRA. 

Gerente de 
Projeto 



2010 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Resgate, Translocação e Monitoramento de 
Ninhos de Abelhas Sociais (Meliponina), nas 

Áreas de Extração Mineral na Floresta Nacional 
Saracá-Taquera, Porto Trombetas, Oriximiná, 

PA 

Gerente de 
Projeto 

2011 Brasil Porto Pontal Ltda 
Estudos complementares ao EIA/RIMA do 

Terminal Portuário Porto Pontal 
Gerente de 

Projeto 

2010 Brasil 
Japan International 
Cooperation Agency -
JICA Peru 

Elaboración del Diagnóstico Secterioal de 
Bosques del Programa de Inversion Publica 

para el Fortalecimiento de Capacidades para la 
Conservacion de Bosques Tropicales en la 

Amazonia Y Costa Norte del Peru 

Coordenador 
Técnico 

2010 Brasil GBE Projetos Agrícola 
Ltda 

Elaboração de Plano de Utilização do Solo, 
Projeto Técnico Agronômico, Mapeamento de 

Reserva Legal e Área de Preservação 
Permanente e Apoio ao Preenchimento das 

DITR’s. 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil GBE Projetos Agrícola 
Ltda 

Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 
com vistas ao Licenciamento Ambiental do 

Projeto Agricola Guadalupe – PI e seu Entorno. 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil GBE Projetos Agrícola 
Ltda 

Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 
com vistas ao Licenciamento Ambiental do 
Projeto Agricola Barra – BA e seu Entorno. 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil GBE Projetos Agrícola 
Ltda 

Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 
com vistas ao licenciamento ambiental de 

8.200 ha do Cluster Cerrado, para cultivo de 
soja no município de Sebastião Leal, Estado do 

Piauí 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil GBE Projetos Agrícola 
Ltda 

Plano de Controle Ambiental com vistas ao 
licenciamento ambiental de 700 ha do Cluster 
Cerrado, para o cultivo de soja, em Sebastião 

Leal, Estado do Piauí 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil Cerrado Propriedades 
Ltda 

Adequação de Imóvel Rural, Localizado em 
Cocos – BA, de Acordo com o Instrumento 

Oeste Sustentável, para Fins de Licenciamento 
Ambiental de Atividades Agropecuárias 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil SUZANO Papel e 
Celulose S/A 

Elaboração de Cartilhas Informativas dos 
RIMAs da Suzano no Maranhão 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil Detzel Consulting 
Estudos Para Desenvolvimento de Sistema de 
Áreas Protegidas da Porção Sul da Serra da 

Moeda, Minas Gerais 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Monitoramento das comunidades de anfíbios, 
répteis, aves, mamífero (pequenos, médios, 
grandes e alados) e determinados grupos de 

insetos (abelhas sem ferrão e galhas) em 
resposta aos impactos decorrentes das 

atividades de implantação e operação do 
empreendimento minerário do platô Bacaba, 

FLONA de Saracá-Taquera, em Porto 
Trombetas, Município de Oriximiná, Estado do 

Pará. 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Monitoramento de duas espécies de primatas 
na FLONA de Saracá-Taquera, em Porto 

Trombetas, Município de Oriximiná, Estado do 
Pará. 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Programa de Educação Socioambiental da 
Mineração Rio do Norte 

Gerente de 
Projeto 



2010 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Estudos de Background da Área de Influência 
dos Platôs da Zona Leste – Ano 2010, 

localizados na FLONA de Saracá-Taquera, em 
Porto Trombetas, Município de Oriximiná, 

Estado do Pará. 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil SUZANO Papel e 
Celulose S/A 

Plano Básico Ambiental (PBA) dos Programas 
Previstos no EIA/RIMA da Suzano na Região 

do Baixo Parnaíba, Maranhão 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil AMCEL S/A 
Elaboração de PCA para Licenciamento 

Ambiental de Empreendimento da AMCEL no 
Estado do Amapá 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil AMCEL S/A 
Diagnóstico dos Impactos Socioeconomicos da 

Atuação Da Amcel na Área de Influencia do 
Empreendimento Florestal 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Levantamento de Fauna Complementar ao EIA 
dos Platôs da Zona Leste, localizados na 

FLONA de Saracá-Taquera, Porto Trombetas, 
Oriximiná, PA 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil VALE S/A 

Revisão Final dos Planos de Manejo das 
RPPN’S Mata São José, Itabiruçi, Diogo, 

Comodato Reserva de Peti, Itaraju ou Sobrado, 
Horto Alegria, Capivari, Mata do Jequitiba e 

Poço Fundo/Faz. João Pereira, todas 
localizadas em Minas Gerais, Região do 

Quadrilátero Ferrífero. 

Gerente de 
Projeto 

2010 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Plano de Fechamento de Mina dos Platôs Aviso 
e Almeidas – Versão 02, Porto Trombetas, 

Oriximiná, PA. 

Gerente de 
Projeto 

2009 Brasil Prefeitura Municipal de 
Joinville 

Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental Serra Dona Francisca 

Gerente de 
Projeto 

2009 Brasil PNUD/MMA 

Projeto executivo destinado a definir e orientar 
a implementação de ações de combate aos 

processos erosivos, de recuperação de áreas 
degradadas e de prevenção da degradação dos 

solos, baseadas em tecnologias sociais em 
municípios do estado de Pernambuco, 
inseridos ao longo da bacia do rio São 

Francisco. 

Gerente de 
Projeto 

2009 Brasil PNUD/MMA 

Projeto executivo destinado a definir e orientar 
a implementação de ações de combate aos 

processos erosivos, de recuperação de áreas 
degradadas e de prevenção da degradação dos 

solos, baseadas em tecnologias sociais em 
municípios do estado de Minas Gerais inseridos 

ao longo da bacia do rio São Francisco. 

Gerente de 
Projeto 

2009 Brasil SEMARH - SE 
Plano de Manejo do Monumento Natural Grota 
do Angico e do Refúgio da Vida Silvestre Mata 

do Junco. 

Gerente de 
Projeto 

2009 Brasil SUZANO Papel e 
Celulose S/A 

Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental na 
Área de Implantação do Projeto Florestal da 

Suzano, no Estado do Maranhão, Microrregiões 
de Codó e Coelho Neto, Codó, Caxias, 

Presidente Dutra e Chapada do Alto Itapecuru 

Gerente de 
Projeto 

2009 Brasil SUZANO Papel e 
Celulose S/A 

Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental na 
Área de Implantação do Projeto Florestal da 

Suzano, no Estado do Maranhão, Microrregiões 
de Alto Mearin e Grajaú, Imperatriz, Porto 

Franco, Chapadas das Mangabeiras e Gerais 
de Balsas 

Gerente de 
Projeto 

2009 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Zoneamento Ecológico Utilizando Índices de 
Biodiversidade nos Reflorestamentos da MRN, 

Localizados na Área da Mina em Porto 
Trombetas, Municipio de Oriximiná, Estado do 

Para 

Gerente de 
Projeto 



2009 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Elaboração de Relatório de Controle Ambiental, 
do Plano de Controle Ambiental de um Sistema 

Aéreo de Abastecimento de Combustível no 
Platô Monte Branco 

Gerente de 
Projeto 

2009 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Estudos de Background da Área de Influência 
dos Platôs da Zona Leste – Ano 2009, 

localizados na FLONA de Saracá-Taquera, em 
Porto Trombetas, Município de Oriximiná, 

Estado do Pará. 

Gerente de 
Projeto 

2009 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Resgate de Fauna nas Áreas Remanescentes 
do Platô Aviso, área da Mineração Rio do Norte 

- MRN 

Coordenador 
Técnico 

2009 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Inventário Florístico em 215ha de floresta 
primária no Platô Bacaba 

Coordenador 
Técnico 

2008 – em 
andamento 

Brasil VALE S/A 
Revisão Plano de Manejo da Floresta Nacional 

Carajás, localizada no Estado do Pará. 
Gerente de 

Projeto 

2008 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Avaliação dos Procedimentos e Processo de 
Relacionamento com Comunidades, com Foco 

no Desenvolvimento de Indicadores de 
Responsabilidade Social para a MRN. 

Gerente de 
Projeto 

2008 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Avaliação dos Procedimentos e Processos de 
Relacionamento com Comunidades, com Foco 

no Desenvolvimento de Indicadores de 
Responsabilidade Social para a MRN. 

Gerente de 
Projeto 

2008 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Plano de Fechamento de Mina dos Platôs Aviso 
e Almeidas, Porto Trombetas, Oriximiná, PA. 

Gerente de 
Projeto 

2008 Brasil Mineração Rio do Norte 
S/A 

Relatório da Instalação dos Poços de 
Monitoramento de Água do Areal do Km 07 

Gerente de 
Projeto 

2008 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Elaboração do PBA – Programas Básicos 
Ambientais do Projeto de Explotação de 

Bauxita do Platô Monte Branco 

Gerente de 
Projeto 

2008 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Elaboração de Relatório de Controle Ambiental, 
do Plano de Controle Ambiental e Investigação 
Preliminar de Passivo Ambiental da Central de 

Tratamento de Resíduos sólidos da MRN 

Gerente de 
Projeto 

2008 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Elaboração de RCA – Relatório de Controle 
Ambiental das Novas Estruturas a Serem 

Implantadas no Platô Aviso, área da Mineração 
Rio do Norte - MRN 

Coordenador 
Técnico 

2008 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Estudo de Dispersão de Poluentes 
Atmosféricos para a Área do Porto, área da 

Mineração Rio do Norte - MRN 

Coordenador 
Técnico 

2008 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Resgate de Fauna nas Áreas Remanescentes 
do Platô Almeidas, área da Mineração Rio do 

Norte - MRN 

Coordenador 
de Campo 

2008 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Diagnóstico de Fauna nas Áreas 
Remanescentes do Platô Almeidas, área da 

Mineração Rio do Norte - MRN 

Equipe 
Técnica 

2008 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Licenciamento Corretivo das Tancagens 
Instaladas na Área do Porto, área da Mineração 

Rio do Norte - MRN 

Coordenador 
Técnico 

2008 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Elaboração do PBA – Programas Básicos 
Ambientais do Projeto de Explotação de 

Bauxita do Platô Bacaba 

Coordenador 
Técnico 

2008 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Treinamentos em Gestão da Poluição 
Atmosférica e Sonora e Gestão da Qualidade 

da Água na Mineração Rio do Norte - MRN 

Equipe 
Técnica 

2007 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

EIA/RIMA do Platô de Explotação de Bauxita do 
platô Bacaba, área da Mineração Rio do Norte - 

MRN 

Coordenador 
de Campo 



2007 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Solicitação de Licença para Implantação do 
Novo Posto de Abastecimento do Platô Aviso 

Equipe 
Técnica 

2006 Brasil 
Companhia Imobiliária 
de Brasília - Terracap 

Elaboração do Plano de Manejo da Reserva 
Ecológia do Gama e do Parque Recreativo do 

Gama - DF 

Equipe 
Técnica 

2006 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Avaliação ambiental das atividades de 
mineração da MRN, Porto Trombetas, PA, 2006 

Equipe 
Técnica 

2006 Brasil 
Mineração Rio do Norte 
S/A 

Revisão dos programas ambientais 
implantados pela MRN, Porto Trombetas, PA, 

2006 

Equipe 
Técnica 

2006 Brasil 
Ouro Verde 
Agrosilvopastoril Ltda 

Importação de Sementes de Acacia mangiun 
Coordenador 

Técnico 

2005 – 2006 Brasil 
Ouro Verde 
Agrosilvopastoril Ltda 

Implantação do PBA – Programas Básicos 
Ambientais do Projeto de Florestamento com 
Acacia mangium em área de 30.000 ha, RR. 

Boa Vista, RR, 2006 

Coordenador 
Técnico 

 
 
Idiomas  

Proficiência  Conversação Escrita Leitura 

Português Língua materna Língua materna Língua materna 

Inglês Avançado Intermediário Avançado 

 
 
 
 

Declaração: 
 
Eu, abaixo-assinado, declaro que as informações fornecidas constituem a verdade a 
respeito de minhas qualificações e experiência. 

 Data:  

Assinatura do membro da equipe e do representante 
autorizado da Empresa 

  

 

Nome Completo do Membro da Equipe Ramon Gomes 

Nome Completo do Representante Autorizado  

 



CURRICULUM VITAE 
 
 

Nome do Membro da Equipe: Sérgio Augusto Abrahão Morato 

Profissão: Biólogo, Doutor 

Data de Nascimento: 11 de dezembro de 1965 

Naturalidade/Nacionalidade São Paulo, SP / Brasil 

Participação em Organizações 
Profissionais: 

CRBio-PR: 08478-07D - Conselho Regional de Biologia 

Tempo de Experiência 
Profissional: 

27 anos 

 
Qualificações-chave:  
 Coordenação de estudos de impactos ambientais. 
 Elaboração e Coordenação de Planos de Manejo de Fauna para empreendimentos em 

geral (com destaques a usinas hidrelétricas, mineradoras e empreendimentos lineares - 
rodovias, ferrovias e linhas de transmissão) e de Unidades de Conservação, 
envolvendo coordenação de Avaliação Ecológica Rápida AER, diagnóstico, 
estruturação, planejamento, zoneamento, planos e programas ambientais. 

 Gerente de projetos: elaboração, análise e avaliação. 
 Desenvolvimento de estudos e projetos em manejo e monitoramento ambiental. 
 Coordenação de inventários faunísticos. 

 
Formação: 
 2005, Doutorado, Ciências Biológicas, área de concentração em Zoologia, Universidade 

Federal do Paraná - UFPR 
 1995, Mestrado, Ciências Biológicas, área de concentração em Zoologia, Universidade 

Federal do Paraná - UFPR 
 1989, Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná 

 
Registro de Empregos e Serviços:  
 
 Junho de 2007 – presente: STCP Engenharia de Projetos Ltda. Consultor Sênior. 

Atuação em estudos e projetos ambientais. Elaboração e coordenação de Estudos de 
Impactos Ambientais, Planos de Manejo para Unidades de Conservação, Programas de 
Manejo e Monitoramento de Flora e Fauna. 
 

 2009 – presente: Universidade Federal do Paraná. Professor Convidado. Disciplinas 
de Avaliação de Impactos Ambientais, Manejo de Flora e Fauna e Elaboração de 
Projetos Ambientais do Curso de MBA em Gestão Ambiental e Biologia Aplicada ao 
Direito do Curso de Especialização em Direito Ambiental. 
 

 1996 – presente: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Consultor Ad 
Hoc. Análise técnico-científica de projetos relativos à proteção da vida silvestre e 
unidades de conservação enfocando anfíbios e répteis. 
 

 Julho de 2000 – Janeiro de 2012: UTP - Universidade Tuiuti do Paraná. Professor 
adjunto. Disciplinas de Técnicas de Avaliação e Gerenciamento Ambiental, Ecologia, 
Biogeografia e Zoologia dos Vertebrados do Curso de Ciências Biológicas; Avaliação de 
Impactos Ambientais do Curso de Engenharia Ambiental e Avaliação de Impactos 
Ambientais e Biogeografia do Curso de Geografia. 
 

 Outubro de 2002 – Janeiro de 2006: UNICENP – Centro Universitário Positivo. 
Professor Titular. Disciplinas de Ecologia, Fundamentos de Herpetologia, Gestão da 
Biodiversidade e Métodos de Estudos com Vertebrados. 
 



  Março de 1996 – Abril de 2001: Companhia Paranaense de Energia – COPEL. 
Biólogo Pleno. Responsável pelo desenvolvimento de programas de manejo e 
monitoramento de flora e fauna de áreas afetadas por empreendimentos hidrelétricos; 
Responsável técnico pela criação do Museu Regional do Iguaçu, Usina Hidrelétrica de 
Segredo. 

 
  Março de 1993 – Março de 1996: Museu de História Natural Capão da Imbuia, 

Prefeitura Municipal de Curitiba. Biólogo. Curador das coleções de anfíbios e répteis, 
promoção de cursos e palestras sobre répteis para profissionais, estudantes e público 
em geral. Orientação a profissionais de órgãos ambientais, universidades, ONGs e 
empresas privadas nas questões relativas a manejo e conservação de répteis, Estudos 
de Impactos Ambientais, prevenção de acidentes ofídicos e técnicas de pesquisa em 
Herpetologia.  

 
 Junho de 1992 – Março de 1993: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

Prefeitura Municipal de Curitiba. Biólogo. Desenvolvimento de projetos em educação 
ambiental. Acompanhamento e fiscalização de áreas verdes e parques de Curitiba. 
Avaliação e licenciamento de atividades geradoras de impactos ambientais em áreas 
naturais de Curitiba. 

 
 Agosto de 1989 – Julho de 1990: CBM - Centro de Biologia Marinha, Universidade 

Federal do Paraná. Pesquisador Bolsista/CNPq (Bolsa de Aperfeiçoamento). 
Desenvolvimento do projeto sobre dinâmica populacional e ecologia do jacaré de papo 
amarelo, Caiman latirostris (Daudin, 1802) (Crocodylia, Alligatoridae), nas regiões do 
Rio Maciel e Ilha Rasa da Cotinga (Baía de Paranaguá), Rio Atami (Planície de Praia de 
Leste) e Rio Tagaçaba (Baía de Guaraqueçaba), Estado do Paraná, Brasil. 
 

 Fevereiro de 1989 – Julho de 1992: Museu de História Natural Capão da Imbuia, 
Prefeitura Municipal de Curitiba. Pesquisador colaborador. Realização de pesquisas 
na área de Herpetologia, curadoria da coleção herpetológica, promoção de cursos e 
palestras sobre répteis para profissionais, estudantes e público em geral. Orientações 
nas questões relativas a animais peçonhentos.  
 

 
Principais Projetos Desenvolvidos 
 

Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2016 PR/Brasil 
Prefeitura Municipal de 
Toledo 

Plano de Ação e Estratégias para a 
Biodiversidade do Município de Toledo, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
Geral do Projeto 

2016 PI/Brasil Votorantim Energia 

Licenciamento Ambiental e Arqueológico 
de Sete Parques Eólicos no Estado do 
Piauí, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Responsável 
Técnico pela 

elaboração dos 
Programas 
Ambientais 

referentes à fauna 

2016 PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Estudo de Impactos Ambientais da 
Mineração de Bauxita nos Platôs das 
Zonas Central e Oeste, na FLONA de 
Saracá-Taquera, Oriximiná, Estado do 
Pará, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
Técnico dos 

Estudos do Meio 
Biológico 

2015 - atual PR/Brasil Instituto LIFE 

Desenvolvimento de Matrizes de 
Avaliação de Impactos Ambientais, com 
enfoque em Biodiversidade, para 
elaboração dos Protocolos de 
Certificação LIFE, desenvolvido através 
da STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Responsável 
Técnico 



Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2015 - atual PR/Brasil 
IAP – Instituto 
Ambiental do Paraná 

Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Serra da Baitaca, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
Técnico dos 

Estudos do Meio 
Biológico 

2015 - atual PR/Brasil CARGILL 

Estudo de Impactos Ambientais do 
Complexo Industrial da Cargill em 
Castro, Estado do Paraná, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador 
Técnico dos 

estudos de fauna 

2015-2016 PR/Brasil 
Voltalia Energia do 
Brasil Ltda 

Coordenação técnica, elaboração dos 
estudos específicos de fauna, 
supervisão de estudos do meio físico e 
socioeconômico e proposição de 
zoneamento e de programas ambientais 
para o PACUERA - Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatório Artificial da PCH Salto 
Grande, rio Pirapó, Estado do Paraná. 

Coordenador 
Técnico do 

PACUERA e 
Responsável 
Técnico pelos 

Estudos de Fauna 

2015-2016 PR/Brasil 
Voltalia Energia do 
Brasil Ltda 

Coordenação técnica, elaboração dos 
estudos específicos de fauna, 
supervisão de estudos do meio físico e 
socioeconômico e proposição de 
zoneamento e de programas ambientais 
para o PACUERA - Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatório Artificial da PCH Foz do 
Bandeirantes, rio Pirapó, Estado do 
Paraná. 

Coordenador 
Técnico do 

PACUERA e 
Responsável 
Técnico pelos 

Estudos de Fauna 

2015-2016 PR/Brasil 
Voltalia Energia do 
Brasil Ltda 

Coordenação técnica, elaboração dos 
estudos específicos de fauna, 
supervisão de estudos do meio físico e 
socioeconômico e proposição de 
zoneamento e de programas ambientais 
para o PACUERA - Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de 
Reservatório Artificial da PCH Itaguajé, 
rio Pirapó, Estado do Paraná. 

Coordenador 
Técnico do 

PACUERA e 
Responsável 
Técnico pelos 

Estudos de Fauna 

2015-2016 PR/Brasil 
Voltalia Energia do 
Brasil Ltda 

Coordenação, elaboração de programas 
dos Meios Físico e Biótico, de 
Comunicação e de Educação Ambiental 
e supervisão dos programas do Meio 
Socioeconômico e de Arqueologia para 
o Relatório de Detalhamento dos 
Programas Ambientais (RDPA) da PCH 
Itaguajé, localizada no rio Pirapó, bacia 
do rio Paraná, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da Eco-Mundi 
Consultoria e Gestão Empresarial Ltda - 
ME 

Coordenador 
Técnico do RDPA 

e Responsável 
Técnico pelos 

Programas dos 
Meios Físico e 

Biótico 

2015-2016 PR/Brasil 
Voltalia Energia do 
Brasil Ltda 

Coordenação, elaboração de programas 
dos Meios Físico e Biótico, de 
Comunicação e de Educação Ambiental 
e supervisão dos programas do Meio 
Socioeconômico e de Arqueologia para 
o Relatório de Detalhamento dos 
Programas Ambientais (RDPA) da PCH 
Salto Grande, localizada no rio Pirapó, 
bacia do rio Paraná, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da Eco-Mundi 
Consultoria e Gestão Empresarial Ltda - 
ME 

Coordenador 
Técnico do RDPA 

e Responsável 
Técnico pelos 

Programas dos 
Meios Físico e 

Biótico 



Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2015-2016 PR/Brasil 
Voltalia Energia do 
Brasil Ltda 

Coordenação, elaboração de programas 
dos Meios Físico e Biótico, de 
Comunicação e de Educação Ambiental 
e supervisão dos programas do Meio 
Socioeconômico e de Arqueologia para 
o Relatório de Detalhamento dos 
Programas Ambientais (RDPA) da PCH 
Foz do Bandeirantes, localizada no rio 
Pirapó, bacia do rio Paraná, Estado do 
Paraná, desenvolvido através da Eco-
Mundi Consultoria e Gestão Empresarial 
Ltda - ME 

Coordenador 
Técnico do RDPA 

e Responsável 
Técnico pelos 

Programas dos 
Meios Físico e 

Biótico 

2015-2016 PR/Brasil Porto Pontal 

Estudos sobre Mastofauna da Faixa de 
Infraestrutura no Município de Pontal do 
Paraná-PR para a implantação da Via 
Arterial 1 - Implantação em pista dupla 
da Via 1 e vias coletoras de interligação 
com a Rodovia PR-412, em Pontal do 
Paraná, PR, desenvolvido através da 
Engemin Engenharia e Geologica Ltda. 

Responsável 
Técnico pelos 
estudos com a 

mastofauna 

2015 BA/Brasil 
ENEL Brasil 
Participações Ltda. 

Coordenação e Elaboração dos 
Programas do Meio Biótico do PBA do 
Parque Solar Fotovoltaico Lapa (75MW), 
em Bom Jesus da Lapa, Bahia, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
Técnico dos 

Programas do 
Meio Biológico 

2015 BA/Brasil 
ENEL Brasil 
Participações Ltda. 

Coordenação e Elaboração dos 
Programas do Meio Biótico do PBA do 
Parque Solar Fotovoltaico Bom Jesus da 
Lapa (75MW), em Bom Jesus da Lapa, 
Bahia, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
Técnico dos 

Programas do 
Meio Biológico 

2014 CE/Brasil SETUR/CE 

Plano de Manejo da APA Canoa 
Quebrada, Estado do Ceará, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Responsável 
técnico pela 

elaboração do 
Diagnóstico de 

Fauna 

2014 MT/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Programa de Resgate de Fauna da UHE 
Colíder, Estado do Mato Grosso, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico do 
Programa 

2013 PR/Brasil CARGILL 

Relatório de Detalhamento dos 
Programas Ambientais da Linha de 
Transmissão de 138kV em Castro, 
Estado do Paraná, desenvolvido através 
da STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Responsável 
técnico pela 

elaboração do 
Programa de 

Resgate e 
Afugentamento 

de Fauna 

2013 PR/Brasil CARGILL 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS 
da Linha de Transmissão de 138kV em 
Castro, Estado do Paraná, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenação e 
elaboração do 

Diagnóstico 
Ambiental de 

Fauna 

2013 PR/Brasil COPEL 

Relatórios Ambientais Simplificados – 
RAS das Linhas de Transmissão de 
138kV localizadas nos trechos 
Umuarama-Douradina (50,29km), 
Bateias-Rio Branco do Sul (13,04km)e 
Rio Branco do Sul-Tunas (37,99km), 
Estado do Paraná, desenvolvido através 
da IGPlan Inteligência Geográfica Ltda. 

Coordenação 
técnica da 

elaboração dos 
RAS 



Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2013 - atual PR/Brasil PETROBRAS 

Monitoramento da Herpetofauna da Área 
de Influência da Mineração de Xisto de 
São Mateus do Sul, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da Socioambiental 
Consultores Ltda. 

Responsável 
técnico pelos 
estudos com 
Herpetofauna 

2012-2013 RJ/Brasil INFRAERO 

Plano de Manejo de Fauna do Aeroporto 
Santos Dumont, município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico 

2011 PR/Brasil 
IAP – Instituto 
Ambiental do Paraná 

Revisão do Plano de Manejo da Estação 
Ecológica e do Parque Estadual da Ilha 
do Mel, Paranaguá, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico dos 

estudos sobre 
fauna 

2010-atual PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Monitoramento de Fauna nos Platôs 
com Atividades de Mineração de Bauxita 
na FLONA de Saracá-Taquera, 
Oriximiná, Estado do Pará, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico dos 

estudos 

2010-2011 PA/Brasil 

ICMBIO – Instituto 
Chico Mendes de 
Conservação da 
Biodiversidade e VALE 

Plano de Manejo da FLONA de Carajás, 
Parauapebas, Estado do Pará, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico dos 

estudos do Meio 
Biológico 

2010-2011 SC/Brasil 
FUNDEMA – Prefeitura 
Municipal de Joinville 

Avaliação Ecológica Rápida – AER – da 
Área de Proteção Ambiental Serra Dona 
Francisca, Joinville, Estado de Santa 
Catarina, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico da AER 

2010-2011 PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Estudos complementares da fauna para 
o EIA/RIMA dos Platôs da Zona Leste, 
FLONA de Saracá-Taquera, Oriximiná, 
Estado do Pará, desenvolvido através da 
STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico dos 

estudos 

2009-2012 PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Monitoramento da Herpetofauna e da 
Mastofauna Aquática do Lago Sapucuá, 
na Área de Influência da Mineração do 
Platô Bacaba, FLONA de Saracá-
Taquera, Oriximiná, Estado do Pará, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico dos 

estudos 

2009-2011 PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Estudos de Background da Fauna dos 
Platôs da Zona Leste, FLONA de 
Saracá-Taquera, Oriximiná, Estado do 
Pará, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico dos 

estudos 

2009-2010 PA/Brasil 
SUZANO Papel e 
Celulose S/A 

Estudo de Impactos Ambientais e 
Relatório de Impactos Ambientais 
(EIA/RIMA) do Projeto Florestal na 
regiões de Porto Franco e Timón, 
Estado do Maranhão, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2009-2010 PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Zoneamento ecológico utilizando índices 
de biodiversidade nos reflorestamentos 
da MRN em áreas de mineração de 
bauxita na FLONA de Saracá-Taquera, 
Oriximiná, Estado do Pará, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador dos 
estudos com 

fauna 



Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2009 PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Projeto de resgate de fauna das áreas 
de mineração de bauxita dos platôs 
Almeidas e Aviso, FLONA de Saracá-
Taquera, Oriximiná, Estado do Pará, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
técnico 

2009 PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Elaboração do projeto do Centro de 
Triagem de Animais Silvestres – CETAS 
para a MRN em Porto Trombetas, 
Oriximiná, Estado do Pará, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Responsável 
técnico 

2009 MA/Brasil 
SUZANO Papel e 
Celulose S.A. 

Estudo de Impactos Ambientais e 
Relatório de Impactos do Meio Ambiente 
– EIA/RIMA – do projeto florestal na 
região de Timón, Estado do Maranhão, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
avaliação de 

impactos 
ambientais. 

2009 MA/Brasil 
SUZANO Papel e 
Celulose S.A. 

Estudo de Impactos Ambientais e 
Relatório de Impactos do Meio Ambiente 
– EIA/RIMA – do projeto florestal na 
região de Porto Franco, Estado do 
Maranhão, desenvolvido através da 
STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
avaliação de 

impactos 
ambientais. 

2009 MG/Brasil 
SEMAD – Governo do 
Estado de Minas 
Gerais/DER 

Criação de uma Unidade de 
Conservação na Serra do Gambá/ Casa 
de Pedra, Estado de Minas Gerais, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2009 PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Elaboração do Projeto Básico Ambiental 
– PBA – do projeto de mineração de 
bauxita do platô Bacaba, FLONA de 
Saracá-Taquera, Oriximiná, Estado do 
Pará, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2009 SE/Brasil 

Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos do 
Estado de Sergipe 

Plano de Manejo do Refúgio da Vida 
Silvestre Mata do Junco, município de 
Capela, Estado de Sergipe, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista – 
Herpetofauna 

2009 SE/Brasil 

Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos do 
Estado de Sergipe 

Plano de Manejo do Monumento Natural 
Grota do Angico, municípios de Canindé 
do São Francisco e Poço Redondo, 
Estado de Sergipe, desenvolvido através 
da STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista – 
Herpetofauna 

2008 PA/Brasil 
FAO/PNUD/SFB/ 
ICMBIO 

Elaboração do Plano de Manejo da 
Floresta Nacional do Amana, localizada 
nos municípios de Itaituba e 
Jacareacanga, Estado do Pará, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista – 
Herpetofauna 

2008 PA/Brasil 
FAO/PNUD/SFB/ 
ICMBIO 

Elaboração do Plano de Manejo da 
Floresta Nacional do Crepori, localizada 
no Município de Jacareacanga, Estado 
do Pará, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista – 
Herpetofauna 

2007-2009 PA/Brasil 
MRN – Mineração Rio 
do Norte 

Estudo de Impactos Ambientais e 
Relatório de Impactos Ambientais 
(EIA/RIMA) da Explotação de Bauxita do 
Platô Bacaba em Porto Trombetas, 
Oriximiná, Estado do Pará, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 



Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2007-2009 BA/Brasil 

CODEVASF – 
Companhia de 
Desenvolvimento dos 
Vales do São 
Francisco e do 
Parnaíba 

Elaboração do Plano de Manejo de 
Gestão da APA do Lago de Sobradinho, 
Estado da Bahia, desenvolvido através 
da STCP Engenharia de Projetos Ltda. E 
FUPEF – Fundação de Pesquisas 
Florestais do Paraná. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista – 
Herpetofauna 

2007-2008 RO/Brasil 
FUNBIO/SEDAM, 
Governo do Estado de 
Rondônia. 

Elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Estadual de Corumbiara, 
localizado nos Municípios de Cerejeiras, 
Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, 
Estado de Rondônia, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 

2007-2008 SC/Brasil 
FATMA, Governo do 
Estado de Santa 
Catarina. 

Elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Estadual Acaraí, localizado no 
Município de São Francisco do Sul, 
Estado de Santa Catarina, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista-
Herpetofauna 

2007 MG/Brasil 

SEMAD – Secretaria 
de Estado de Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável, Governo 
do Estado de Minas 
Gerais, e DER – 
Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas 
Gerais. 

Plano de Gestão da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Fernão Dias, Estado de 
Minas Gerais, desenvolvido através da 
STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biológico 

2006 MT/Brasil 
SEMA - Governo do 
Estado do Mato 
Grosso 

Plano de Manejo do Parque Estadual 
Gruta da Lagoa Azul, Município de 
Nobres, Estado do Mato Grosso, 
desenvolvido através da IGPlan 
Inteligência Geográfica Ltda. 

Coordenador 
Geral e 

Especialista - 
Herpetofauna 

2006 AC/Brasil 

Secretaria de 
Florestas – SEF, 
Governo do Estado do 
Acre / BID. 

Plano de Manejo da Floresta Pública de 
Produção Estadual do Rio Gregório, 
localizada no município de Tarauacá, 
Estado do Acre, desenvolvido através 
da STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2006 AC/Brasil 

Secretaria de 
Florestas – SEF, 
Governo do Estado do 
Acre / BID. 

Plano de Manejo da Floresta Pública de 
Produção Estadual do Rio Liberdade, 
localizada no município de Tarauacá, 
Estado do Acre, desenvolvido através 
da STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2006 AC/Brasil 

Secretaria de 
Florestas – SEF, 
Governo do Estado do 
Acre / BID. 

Plano de Manejo da Floresta Pública de 
Produção Estadual do Mogno, 
localizada no município de Tarauacá, 
Estado do Acre, desenvolvido através 
da STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2006 AC/Brasil 

Secretaria de 
Florestas – SEF, 
Governo do Estado do 
Acre / BID. 

Plano de Manejo da Floresta Pública de 
Produção Estadual do Antimary, 
localizada nos municípios de Bujari, 
Sena Madureira e Rio Branco, Estado 
do Acre, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2006 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná. 

Avaliação Ecológica Rápida do 
Corredor de Biodiversidade Caiuá-Ilha 
Grande, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 



Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2006 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná. 

Avaliação Ecológica Rápida do 
Corredor de Biodiversidade Iguaçu-
Paraná, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 

2006 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná. 

Avaliação Ecológica Rápida do 
Corredor de Biodiversidade Araucária, 
Estado do Paraná, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 

2006 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná. 

Plano de Manejo da Estação Ecológica 
do Rio dos Touros, município de 
Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 

2006 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná. 

Plano de Manejo do Refúgio de Vida 
Silvestre do Pinhão, município de 
Pinhão, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 

2006 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná. 

Plano de Manejo do Parque Estadual 
de São Camilo, município de Palotina, 
Estado do Paraná, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 

2006 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná. 

Plano de Manejo do Parque Estadual 
da Cabeça do Cachorro, município de 
São Pedro do Iguaçu, Estado do 
Paraná, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 

2006 MS/Brasil 

DNIT – Departamento 
Nacional de Infra-
estrutura em 
Transportes.  

Projeto Básico Ambiental das Obras de 
Restauração e Substituição de 
Pavimento da Rodovia Federal 
BR.262/MS, trecho: Divisa SP/MS – 
Fronteira Brasil-Bolívia, sub-trecho 
Morrinho-Ladário, Estado do Mato 
Grosso do Sul, desenvolvido através da 
ENGEMIN Engenharia e Geologia Ltda. 

Elaboração dos 
programas 

ambientais de 
redução de 

atropelamentos 
de fauna e de 

monitoramento de 
fauna. 

2006 RJ/Brasil 

DNIT – Departamento 
Nacional de 
Infraestrutura em 
Transportes 

Estudos ambientais e assessoria 
técnica para licenciamento ambiental 
da BR-101/RJ: Elaboração do Projeto 
de Monitoramento de Fauna para o 
Projeto Básico Ambiental da Duplicação 
da BR.101/RJ, Trecho Divisa ES/RJ – 
Divisa RJ/SP, subtrecho entrada da BR-
465 (B)/RJ-071/097 (Santa Cruz) – 
Acesso a Mangaratiba e Estudos 
Ambientais do Acesso ao Porto de 
Sepetiba, Trecho Divisa ES/RJ – Divisa 
RJ/SP, subtrecho entrada RJ-079 – 
Acesso ao Porto de Sepetiba, Estado 
do Rio de Janeiro desenvolvido através 
da ENGEMIN Engenharia e Geologia 
Ltda. 

Elaboração do 
Projeto de 

Monitoramento de 
Fauna 

2005 PR/Brasil PETROBRAS 

Estudo de Impactos Ambientais 
(EIA/RIMA) da Ampliação da Refinaria 
Getúlio Vargas, município de Araucária, 
Estado do Paraná, desenvolvido 
através da IGPlan Inteligência 
Geográfica Ltda. 

Coordenador 
Técnico 



Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2004 AC/Brasil 

DERACRE – 
Departamento de 
Estradas de Rodagem 
do Estado do Acre 

Estudo de Impactos Ambientais 
(EIA/RIMA) da Readequação da 
Rodovia BR.364, Ligação Sena 
Madureira – Feijó, Estado do Acre, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador 
Técnico 

2004 PR/Brasil 

Prefeitura Municipal de 
Londrina, Secretaria 
Municipal do 
Ambiente. 

Plano de Manejo do Parque Municipal 
Arthur Thomas, localizada no município 
de Londrina, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2004 MG/Brasil 

SEMAD- Governo do 
Estado de Minas 
Gerais/ 
PRODETUR/BID 

Plano de Manejo do Parque Estadual 
do Biribiri, município de Diamantina, 
Estado de Minas Gerais, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 

2004 MG/Brasil 

SEMAD- Governo do 
Estado de Minas 
Gerais/ 
PRODETUR/BID 

Plano de Manejo do Parque Estadual 
do Pico do Itambé, município de Santo 
Antonio do Itambé, Estado de Minas 
Gerais, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 

2004 MG/Brasil 

SEMAD- Governo do 
Estado de Minas 
Gerais/ 
PRODETUR/BID 

Plano de Manejo do Parque Estadual 
do Rio Preto, município de São José do 
Rio Preto, Estado de Minas Gerais, 
desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador da 
Avaliação 

Ecológica Rápida 
e Especialista 
Herpetofauna 

2002 PR/Brasil 
COMPAGÁS - 
Companhia 
Paranaense de Gás 

Estudo de Impactos Ambientais 
(EIA/RIMA) da Rede de Distribuição de 
Gás Natural, trecho Curitiba – Campina 
Grande do Sul/Quatro Barras, Estado do 
Paraná, desenvolvido através da 
COPEL – Companhia Paranaense de 
Energia. 

Coordenador 
Técnico e 

Especialista em 
fauna 

2002 PR/Brasil 
COMPAGÁS - 
Companhia 
Paranaense de Gás 

Estudo de Impactos Ambientais 
(EIA/RIMA) da Rede de Distribuição de 
Gás Natural, trecho Curitiba – Campo 
Largo, Estado do Paraná, desenvolvido 
através da COPEL – Companhia 
Paranaense de Energia. 

Coordenador 
Técnico e 

Especialista em 
fauna 

2002 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná 

Elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Estadual do Cerrado, Estado do 
Paraná, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2002 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná 

Elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Estadual do Guartelá, Estado 
do Paraná, desenvolvido através da 
STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2002 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná 

Elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Estadual da Mata dos Godoy, 
Estado do Paraná, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2002 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná 

Elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Estadual do Rio Guarani, 
Estado do Paraná, desenvolvido 
através da STCP Engenharia de 
Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 

2002 PR/Brasil 
Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, Governo 
do Estado do Paraná 

Elaboração do Plano de Manejo do 
Parque Estadual do Monge, Estado do 
Paraná, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Coordenador do 
Meio Biótico 



Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

2001-2003 Brasil 
AHITAR - Companhia 
Docas do Pará 

Equipe técnica de elaboração e 
assessoramento na implantação do 
Plano de Gestão Ambiental da Ahitar 
(Hidrovia Tocantins – Araguaia), 
localizada nos Estados de Goiás, 
Tocantins, Maranhão, Pará e Mato 
Grosso, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Participante de 
equipe técnica 

2001 PR/Brasil 
ELEJOR – Centrais 
Elétricas do Rio Jordão 

PBA - Projeto Básico Ambiental da 
Usina Hidrelétrica Fundão, Rio Jordão, 
Estado do Paraná, desenvolvido através 
da SOMA – Soluções em Meio Ambiente 
Ltda. 

Participante de 
equipe técnica 

2001 PR/Brasil 
ELEJOR – Centrais 
Elétricas do Rio Jordão 

PBA - Projeto Básico Ambiental da 
Usina Hidrelétrica Santa Clara, Rio 
Jordão, Estado do Paraná, desenvolvido 
através da SOMA – Soluções em Meio 
Ambiente Ltda. 

Participante de 
equipe técnica 

2000 SC/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

PBA - Projeto Básico Ambiental da 
Usina Hidrelétrica Campos Novos, 
Estado de Santa Catarina, desenvolvido 
através da COPEL – Companhia 
Paranaense de Energia 

Participante de 
equipe técnica 

2000 PA/Brasil 
Companhia Vale do 
Rio Doce  

Plano de Manejo da Flona de 
Carajás/Tapirapé-Aquiri, Estado do 
Pará, desenvolvido através da STCP 
Engenharia de Projetos Ltda. 

Participante de 
equipe técnica 

2000 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Criação do Museu Regional do Iguaçu, 
Usina Hidrelétrica de Segredo, Estado 
do Paraná, desenvolvido através da 
COPEL – Companhia Paranaense de 
Energia. 

Coordenador 
técnico da 

estruturação do 
Museu 

1999-2000 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Estudo de Impactos Ambientais e 
Relatório de Impactos do Meio Ambiente 
da Usina Hidrelétrica Fundão, rio 
Jordão, Estado do Paraná, desenvolvido 
através da COPEL – Companhia 
Paranaense de Energia. 

Coordenador dos 
estudos do meio 

biológico 

1999-2000 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Estudo de Impactos Ambientais e 
Relatório de Impactos do Meio Ambiente 
da Usina Hidrelétrica Santa Clara, rio 
Jordão, Estado do Paraná, desenvolvido 
através da COPEL – Companhia 
Paranaense de Energia. 

Coordenador dos 
estudos do meio 

biológico 

1999 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Estudo de Inventário Hidrelétrico do Rio 
Ivaí, Estado do Paraná, desenvolvido 
através da COPEL – Companhia 
Paranaense de Energia. 

Coordenador dos 
estudos do meio 

biológico 

1999 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Estudo de Inventário Hidrelétrico do Rio 
Chopim, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da COPEL – 
Companhia Paranaense de Energia. 

Coordenador dos 
estudos do meio 

biológico 

1998-2000 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Programa de Monitoramento da Fauna 
Terrestre da Usina Hidrelétrica de Salto 
Caxias, Estado do Paraná, desenvolvido 
através da COPEL – Companhia 
Paranaense de Energia. 

Coordenador 
técnico 



Ano Local Contratante Trabalho Cargo 

1998 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Operação de Enchimento do 
Reservatório e Resgate de Fauna da 
Usina Hidrelétrica de Salto Caxias, 
Estado do Paraná, desenvolvido através 
da COPEL – Companhia Paranaense de 
Energia. 

Coordenador 
técnico 

1997-1998 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Projeto Levantamento e Caracterização 
da Flora e da Fauna Terrestres da Área 
de Influência da Usina Hidrelétrica de 
Salto Caxias, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da COPEL – 
Companhia Paranaense de Energia. 

Coordenador 
técnico 

1997 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Programa de Implantação do Parque 
Estadual do Rio Guarani, Três Barras 
do Paraná, Estado do Paraná, como 
medida compensatória da UHE Salto 
Caxias, desenvolvido através da 
COPEL – Companhia Paranaense de 
Energia. 

Coordenador 
técnico 

1996 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Programa de Aproveitamento Científico 
da Flora e da Fauna da Derivação do 
Rio Jordão, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da COPEL – 
Companhia Paranaense de Energia. 

Responsável 
técnico 

1991-1992 PR/Brasil 
COPEL – Companhia 
Paranaense de 
Energia 

Programa de Levantamento e 
Monitoramento de Fauna da Usina 
Hidrelétrica de Segredo, Estado do 
Paraná, desenvolvido através da 
FUPEF – Fundação de Pesquisas 
Florestais do Paraná 

Responsável 
pelos estudos 

sobre a 
Herpetofauna 

1989-1991 PR/Brasil 
INPACEL – Indústria 
de Papel e Celulose, 
Grupo Bamerindus 

Programa Integrado de Recuperação e 
Conservação de Ecossistemas Naturais 
da Fazenda Barra Mansa, município de 
Arapoti, Estado do Paraná, 
desenvolvido através da ENGEMIN 
Engenharia e Geologia Ltda. 

Responsável 
pelos estudos 

sobre a 
Herpetofauna 

(levantamento, 
monitoramento e 

educação 
ambiental) 

 
 
 
 
 

Idiomas  

Proficiência Conversação Escrita Leitura 

Português  Língua Materna Língua Materna Língua Materna 

Inglês Intermediária Avançada Avançada 

Espanhol Intermediária Básica Avançada 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.02 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA (ART) E CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA  7ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  ART N°: 071225/15

CONTRATADO

Nome: SERGIO AUGUSTO ABRAHÃO MORATO Registro CRBio: 08478/07D

CPF: 66551390900 Tel: 041 30190597

Email: sergio.a.a.morato@gmail.com

Endereço: RUA LAURO MALLIN, 336  CASA 01

Cidade: CURITIBA Bairro: CASCATINHA

CEP: 82020210 UF: PR

CONTRATANTE

Nome: STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

Registro profissional: CREA 10110PR CPF/CGC/CNPJ: 81.188.542/000131

Endereço: RUA EUZÉBIO DA MOTTA, 450

Cidade: CURITIBA Bairro: JUVEVÊ

CEP: 80530260 UF: PR

Site: www.stcp.com.br

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços  1.2, 1.7, 1.8

Identificação: Estudos faunísticos para o EIA/RIMA do Complexo Industrial da Cargill

Município do trabalho: Castro Município da sede: Curitiba UF: PR

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Multidisciplinar

Área do conhecimento:Ecologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade: Coordenação dos estudos do meio biológico e realização dos estudos
com herpetofauna para a elaboração do Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos
Ambientais (EIA/RIMA) para licenciamento do Complexo da Industrial da Cargill em Castro, Estado do
Paraná.

Valor: R$ 20000,00 Total de horas: 240

Início: 01/07/2015 Término:

ASSINATURAS
Para verificar a

autenticidade desta
ART acesse o CRBio7
24 horas em nosso
site e depois o serviço
Conferência de ART

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:       /      /       

Assinatura do profissional

Data:       /      /       

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

Data:       /      /       

Assinatura do profissional 

Data:       /      /       

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data:       /      /       Assinatura do profissional 

Data:       /      /       Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
183508        29/06/2016 29/06/2016 29/09/2016

Dados básicos:
CPF: 155.988.539-49

Nome: JOÉSIO DEOCLÉCIO PIERIN SIQUEIRA

Endereço:
logradouro: RUA EUZÉBIO DA MOTTA

N.º: 450 Complemento: PREDIO

Bairro: JUVEVÊ Município: CURITIBA

CEP: 80530-260 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-20 Engenheiro Florestal
Planejar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos

naturais renováveis e ambientais

2221-20 Engenheiro Florestal
Coordenar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos

naturais renováveis e ambientais

2221-20 Engenheiro Florestal
Executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos

naturais renováveis e ambientais

2221-20 Engenheiro Florestal Elaborar documentação técnica e científica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 5D2SI6KFIBXJ956V

IBAMA - CTF/AIDA 29/06/2016 - 09:33:14



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
57973         29/06/2016 29/06/2016 29/09/2016

Dados básicos:
CNPJ : 81.188.542/0001-31

Razão Social : STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

Nome fantasia : STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

Data de abertura : 22/03/1989

Endereço:
logradouro: RUA EUZÉBIO DA MOTTA

N.º: 450 Complemento:

Bairro: JUVEVÊ Município: CURITIBA

CEP: 80530-260 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código Atividade

0003-00 Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

Chave de autenticação QP6552JMSY5BYZR2

IBAMA - CTF/AIDA 29/06/2016 - 09:31:42



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
507177        15/09/2016 15/09/2016 15/12/2016

Dados básicos:
CPF: 022.223.519-52

Nome: RAMON GOMES

Endereço:
logradouro: RUA ESTADOS UNIDOS

N.º: 1470 Complemento: AP 12

Bairro: BACACHERI Município: CURITIBA

CEP: 82510-050 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Gerenciar implantação do sistema de gestão ambiental-sga

2140-05 Engenheiro Ambiental Implantar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 8TCBU56T1MVPF931

IBAMA - CTF/AIDA 15/09/2016 - 08:57:06



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
50879         10/08/2016 10/08/2016 10/11/2016

Dados básicos:
CPF: 665.513.909-00

Nome: SERGIO AUGUSTO ABRAHAO MORATO

Endereço:
logradouro: RUA LAURO MALLIN

N.º: 300 Complemento: CASA 1

Bairro: CASCATINHA Município: CURITIBA

CEP: 82020-210 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
20-4 atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre

20-5 utilização do patrimônio genético natural

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

IBAMA - CTF/AIDA 10/08/2016 - 19:18:53



física inscrita.

Chave de autenticação KNM6S8SUJBXLQVHN

IBAMA - CTF/AIDA 10/08/2016 - 19:18:53



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4732705       12/07/2016 12/07/2016 12/10/2016

Dados básicos:
CPF: 744.292.139-68
Nome: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA SAMPAIO
Endereço:
logradouro: RUA DA PAZ
N.º: 393 Complemento: 102
Bairro: CENTRO Município: CURITIBA
CEP: 80060-160 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-10 Engenheiro Agrônomo Planejar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos
naturais renováveis e ambientais

2221-10 Engenheiro Agrônomo Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão rural
2221-10 Engenheiro Agrônomo Elaborar documentação técnica e científica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.

Chave de autenticação UY5RUYZEAX3ZFAPX

IBAMA - CTF/AIDA 12/07/2016 - 17:24:12





Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
1991089       02/09/2016 02/09/2016 02/12/2016

Dados básicos:
CPF: 037.430.819-54

Nome: BRUNO DE ANDRADE MATUELLA

Endereço:
logradouro: RUA COSTA RICA

N.º: 365 Complemento: APTO 303 TORRE 2

Bairro: BACACHERI Município: CURITIBA

CEP: 82510-180 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação FXXZW3QPB8HI4JT3

IBAMA - CTF/AIDA 02/09/2016 - 15:26:57



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.01 – FLUXOGRAMA CARGILL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

RECEBIMENTO 
MILHO 

LIMPEZA 

CAPTAÇÃO DE 
PÓS 

MACERAÇÃO 
EVAPORAÇÃO 

ÁGUA DE 
MACERAÇÃO 

DEGERMINAÇÃO 
SEPARAÇÃO DO 

GERMEM 

LAVAGEM DO 

GERMEM 

DESAGUE DO 

GERMEM 

SECAGEM DO 

GERMEM 

PRENSAGEM DO 

GERMEM (OLEO) 

ARMAZENAGEM 

DE ÓLEO 

CARREGAMENTO 
DE ÓLEO 

FILTRAÇÃO MOAGEM LAVAGEM DE FIBRA DESAGUE DA 
FIBRA 

PRÉ-SECAGEM DE 

FIBRA 

SECAGEM DE 

FIBRA 

PELETIZAGEM E 

RESFRIAMENTO 

CARREGAMENTO 

DE FIBRA PELET. 

CONCENTRAÇÃO 

AMIDO/GLUTEN 

SEPARAÇÃO 
GLUTEN/AMIDO 

CONCENTRAÇÃO 
DO GLUTEN 

DESAGUE DO 
GLUTEN 

SECAGEM DO 
GLUTEN 

MOAGEM DO 
GLUTEN 

CARREGAMENTO 
DE GLUTEN 

LAVAGEM DO 
AMIDO 

LEITE DE AMIDO 

DESAGUE DE 
AMIDO 

CARREGAMENTO 

ENSAQUE/ 

ARMAZENAGEM 

SECAGEM DO 
AMIDO 

DIAGRAMA DE BLOCOS 
PROCESSO PRODUTIVO 

GROWTH PROJECT 
DATA: AGO, 2011 

LIQUEFAÇÃO 

SACARIFICAÇÃO 

FLOTAÇÃO/ 
FILTRAÇÃO 

TRATAMENTO DE 
COR 

EVAPORAÇÃO 

SACARIFICAÇÃO 

FLOTAÇÃO/ 

FILTRAÇÃO 

ARMAZENAGEM/ 

ENVASE 

CARREGAMENTO 

MODIFICAÇÃO 
“SECA” DO AMIDO 

NEUTRALIZAÇÃO 

SECAGEM 

ARMAZENAGEM SECAGEM MILHO 

ÁGUA LIMPA = 1380 TON/DIA 

MILHO LIMPO = 2280 TON/DIA 

EFLUENTES GASOSOS  = 819.4 TON/DIA 

CONDENSADO = 207 TON/DIA 

VAPOR VEGETAL = 84TON/DIA 

VAPOR VEGETAL = 240 TON/DIA  

ÓLEO DE MILHO=32.4 TON/DIA  

GLUTENOSE =68 TON/DIA  

FIBRA =130 TON/DIA 

ÁGUA PESADA = 96 TON/DIA 

CAKE = 50.4 TON/DIA  

EFLUENTES GASOSOS = 163.2TON/DIA  

EFLUENTES GASOSOS 

PRODUTOS 

CONDENSADO 

VAPOR VEGETAL 

ÁGUA LIMPA 

QUÍMICOS 

SO2 = 0.81 TON/DIA  

GLP =  2.16 TON/DIA  

LEITE DE AMIDO = 1118.7 TON/DIA 

LEITE DE AMIDO = 679.104 TON/DIA 

VAPOR VEGETAL = 620 TON/DIA  

CONDENSADO = 400 TON/DIA 

VAPOR VEGETAL = 510 TON/DIA  

GLP = 560 Kg/DIA 

CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO:      

14800TON 

AMIDO=200 TON/DIA  

XAROPE DE AMIDO = 573 TON/DIA  

EFLUENTES GASOS = 637.1 TON/DIA  

Na2CO3=4.8 TON/MÊS  

HCl=15.12 TON/MÊS  

HCl=35.28 TON/MÊS  

Na2CO3=19.2 TON/MÊS  

NaOH=5 TON/MÊS  

NaOH=5 TON/MÊS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.02 – PLANTA GERAL CARGILL 
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ANEXO 3.03 – FLUXOGRAMA EVONIK 

 

 

 

 

 

 

 

 



    DIAGRAMA DE BLOCOS DO PROCESSO INDUSTRIAL DA EVONIK - PRODUÇÃO DE BIOLYS ®
rev.4

AREA 1000 AREA 2000 AREA 8000 AREA 4000 AREA 5000 AREA 6000

Matérias-Primas Preparação do Meio Laboratório Armazenamento Granulação Armazenamento
Evaporação Embalagem
Mistura Distribuição

Água Potável
p/ Prep. do Meio

Bissulfito de Sódio 3.835 tpa

Milhocina (CSL)
via caminhões
(fermentação+mistura)
4.762 tpa

1 x 12m3
Extrato de Melaço 2x 550 m³
via caminhões

p/ FS e FP AREA 3000

Fermentação
Sais e Vitaminas

Agente Antiespumante
via caminhões

Água estéril

Amônia Anidra BS
via caminhões

30.000 tpy

Ácido Sulfúrico (H2SO4)

via caminhões

AREA 9000 AREA 7000

Utilidades Resíduos
35.000 Nm³/h

Água de Reposição

Gás Natural
via tubulação

5.770.000 Nm³/a LIMITES DO SITE EVONIK

LIMITES DO SITE CARGILL

Tanque BS

 Sistema de Limpeza

Tanques de 
Armazen. Caldo

Redução do 
Tamanho de 

Partículas

Vapor Condensado 
Limpo

40 MW 16,4 MW

Tanque de Armaz. Extrato 
de Melaço

Armazenamento de 
Produtos Sólidos

Tanque de Armaz. de 
Amônia
400 m³

150 m³

Tanque de Armaz. 
Dextrose

IBC

Torres de Resfriamento
2 Resfriadores

via tubulação
Cargill

Sistema de 
Suspensão do Pó

Resfriador

Peneiramento

Tanque de 
Mistura

2 Ar - Instrumento
50 m³

Solução Dextrose
Estação de 

Tratamento de 
Efluentes (ETE)

Esterilização do 
Efluente

50 m³

2 Ar - Processo

Esterilização 
Dextrose

Carregamento a 
Granel

(AMSUL)
(PF)

Tanque de Armaz. H2SO4 3 x 700 m³

Tanque Estéril 
Dextrose

Evaporador

Fermentador de 
Produção

Síntese do
Sulfato de Amônia

50 m³

Tanque AMSUL

2 x 11 m³
10 m³

50 m³

Embalagens

40 m³
Fermentadores Seed

(SF)
2 x 170 m³

400 m³

Esterilizador e 
Tanque 

Antiespumante

Produtos em Silos

2 x 700 m³
 2 x 200 m³

Esterilização Meio + 
Água

2 Fermentadores de 
Laboratório (FL)

Pré-Fermentadores 
Seed
(PFS)

2 x 0,3 m³

25 kg: 30.000 tpy
big bag 25.000 kg

Testes e Análises 
Laboratoriais

40 m³
  6 m³
30 m³ Secador/

Armazenamento

Recipiente de Preparo

Recipiente de Mistura

1 Ferm. + 1 Mist.
40 m³      40 m³

Preparação do Meio Granulador

40 m³

2 Tanques de Armaz. CSL

p/ PFS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.04 – PLANTA INDUSTRIAL EVONIK 
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ANEXO 3.05 – TERMO DE QUITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL (TQCA 07/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.01 – LISTA DE ESPÉCIES DE FLORA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6.02 – Listagem das Espécies da Flora 

 

Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
Ambiente de Ocorrência: FOM (Floresta Ombrófila Mista), EGL (Estepe Gramíneo-Lenhosa), FPF (Formação Pioneira de Influência Fluvial). 

FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

ADOXACEAE    

Sambucus australis Cham. & Schltdl. Arv. FOM sabugueiro 

ALISMATACEAE    

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltr.) Micheli Erv. Ter. EGL -- 

ALSTROEMERIACEAE    

Alstroemeria isabelleana Herb. Erv. Ter. EGL -- 

ANACARDIACEAE    

Lithrea brasiliensis Marchand Arv. FOM bugreiro 

Schinus molle L. Arv. FOM aroeira-salsa 

Schinus terebinthifolius Raddi Arv. FOM aroeira-vermelha 

ANNONACEAE    

Annona emarginata (Schltdl.) H.Rainer Arv. FOM araticum 

Annona rugulosa (Schltdl.) H.Rainer Arv. FOM araticum 

Rollinia sylvatica (A.St.-Hil.) Mart. Arv. FOM araticum 

APIACEAE    

Eryngium canaliculatum Cham. & Schltdl. Erv. Ter. EGL -- 

Eryngium ebracteatum Lam. Erv. Ter. EGL caraguatá 

Eryngium horridum Malme  Erv. Ter. EGL caraguatá 

Eryngium pristis Cham. & Schltdl. Erv. Ter. EGL caraguatá 

APOCYNACEAE    

Asclepias curassavica L.  Lia. EGL -- 

Aspidosperma pyricollum Müll.Arg. Arv. FOM perobinha 

Aspidosperma sp Arv. FOM -- 

Oxypetalum mosenii (Malme) Malme  Lia. EGL -- 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Arv. FOM jasmim-cata-vento 



Anexo 6.02 – Listagem das Espécies da Flora 

 

Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
Ambiente de Ocorrência: FOM (Floresta Ombrófila Mista), EGL (Estepe Gramíneo-Lenhosa), FPF (Formação Pioneira de Influência Fluvial). 

FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

AQUIFOLIACEAE    

Ilex brevicuspis Reissek Arv. FOM caúna 

Ilex dumosa Reissek Arv. FOM caúna 

Ilex microdonta Reissek Arv. FOM caúna 

Ilex paraguariensis A.St.-Hil. Arv. FOM erva-mate 

Ilex theizans Mart. ex Reissek  Arv. FOM congonha 

ARALIACEAE    

Hydrocotyle sp. Erv. Ter. EGL -- 

ARAUCARIACEAE    

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Arv. FOM pinheiro-do-paraná 

ARECACEAE    

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Arv. FOM jerivá 

ASTERACEAE    

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Erv. Ter. EGL marcela 

Baccharis articulata (Lam.) Pers. Erv. Ter. EGL carqueja 

Baccharis crispa Spreng. Erv. Ter. EGL carqueja 

Baccharis dracunculifolia DC. Arb. EGL carquejinha 

Baccharis megapotamica Spreng. Erv. Ter. EGL carquejinha 

Baccharis montana DC. Arb. FPF vassoura 

Baccharis pentodonta Malme Erv. Ter. EGL vassoura 

Bidens pilosa L. Erv. Ter. EGL picão 

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart Erv. Ter. EGL -- 

Chromolaena umbelliformis (Dusén) R.M.King & H.Rob. Erv. Ter. EGL -- 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Erv. Ter. EGL -- 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera Arv. FOM sucará 



Anexo 6.02 – Listagem das Espécies da Flora 

 

Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
Ambiente de Ocorrência: FOM (Floresta Ombrófila Mista), EGL (Estepe Gramíneo-Lenhosa), FPF (Formação Pioneira de Influência Fluvial). 

FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

ASTERACEAE    

Erigeron maximus (D. Don) Otto ex DC.  Erv. Ter. EGL -- 

Eupatorium tanacetifolium Gill. ex Hook. & Arn. Erv. Ter. EGL -- 

Gochnatia paniculata (DC.) Cabrera  Erv. Ter. EGL cambará 

Gochnatia velutina (Bong.) Cabrera Arv. FOM cambará 

Gyptis pinnatifita Cass. Erv. Ter. EGL -- 

Hypochaeris lutea (Vell.) Britton Erv. Ter. EGL -- 

Lucilia lycopodioides (Less.) S.E.Freire Erv. Ter. FPF -- 

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho Arv. FOM -- 

Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme Arv. FOM vassourão-branco 

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker Arv. FOM vassoura 

Pterocaulon angustifolium DC. Erv. Ter. EGL -- 

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. Arb. FPF maria-mole 

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. Arv. FOM -- 

Vernonia discolor (Spreng.) Less. Arv. FOM pau-toucinho 

BEGONIACEAE    

Begonia sp. Erv. Ter. EGL begônia 

BIGNONIACEAE    

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Arv. FOM Ipê-verde 

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann Lia. FOM cipó-unha-de-gato 

Handroanthus albus (Cham.) Mattos Arv. FOM ipê-amarelo 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Arv. FOM ipê-roxo 

Jacaranda micrantha Cham. Arv. FOM caroba 

Jacaranda puberula Cham. Arv. FOM carobinha 

BORAGINACEAE    

Cordia americana (L.) Gottshling & J.E.Mill. Arv. FOM guajuvira 



Anexo 6.02 – Listagem das Espécies da Flora 

 

Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
Ambiente de Ocorrência: FOM (Floresta Ombrófila Mista), EGL (Estepe Gramíneo-Lenhosa), FPF (Formação Pioneira de Influência Fluvial). 

FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

BORAGINACEAE    

Cordia ecalyculata Vell. Arv. FOM louro-mole 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud.  Arv. FOM louro 

BROMELIACEAE    

Aechmea distichantha Lem. Erv. Epi. FOM bromélia 

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm. Erv. Epi. FOM bromélia 

Tillandsia tenuifolia L. Erv. Epi. FOM cravo-do-mato 

Tillandsia usneoides (L.) L. Erv. Epi. FOM barba-de-velho 

Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm. Erv. Epi. FOM bromélia 

CACTACEAE    

Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott Erv. Epi. FOM comambaia 

CANNABACEAE    

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Arv. FOM taleira 

Trema micrantha (L.) Blume Arv. FOM grandiúva 

CANNELACEAE    

Cinnamodendron dinisii Schwacke Arv. FOM pimenteira 

CARICACEAE    

Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. Arv. FOM mamão-do-mato 

CELASTRACEAE    

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek Arv. FOM espinheira-santa 

CLETHRACEAE    

Clethra scabra Pers. Arv. FOM carne-de-vaca 

CONVOLVULACEAE    

Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. Lia. EGL ipoméia 

Ipomoea coccinea L. Lia. EGL ipoméia 
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Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
Ambiente de Ocorrência: FOM (Floresta Ombrófila Mista), EGL (Estepe Gramíneo-Lenhosa), FPF (Formação Pioneira de Influência Fluvial). 

FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

CONVOLVULACEAE    

Ipomoea purpurea (L.) Roth  Lia. EGL ipoméia 

CUNONIACEAE    

Lamanonia ternata Vell. Arv. FOM guaraperê 

Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. Arv. FOM gramimunha 

CYATHEACEAE    

Alsophila setosa Kaulf. Erv. Arbs. EGL xaxim-de-espinho 

CYPERACEAE    

Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke Erv. Ter. FPF -- 

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult. Erv. Ter. EGL -- 

Eleocharis nudipes (Kunth) Palla Erv. Ter. EGL -- 

Kyllinga odorata Vahl Erv. Ter. EGL -- 

DENNSTAEDTIACEAE    

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon Erv. Ter. EGL samambainha 

ELAEOCARPACEAE    

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth. Arv. FOM sapopema 

Sloanea lasiocoma K.Schum. Arv. FOM sapopema 

ERYTHROXYLACEAE    

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. Arv. FOM cocão 

EUPHORBIACEAE    

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. Arv. FOM laranjeira-do-mato 

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. Arv. FOM tamanqueira 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Arv. FOM tanheiro 

Croton floribundus Spreng. Arv. FOM capixinguí 

Croton pallidulus Baill. Subarb. FOM velame 
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Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
Ambiente de Ocorrência: FOM (Floresta Ombrófila Mista), EGL (Estepe Gramíneo-Lenhosa), FPF (Formação Pioneira de Influência Fluvial). 

FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

EUPHORBIACEAE    

Croton urucurana Baill. Arv. FOM sangue-da-água 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. Arv. FOM -- 

Pachystroma longifolium (Nees) I.M.Johnst. Arv. FOM guacá 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Arv. FOM pera 

Sapium glandulosum (L.) Morong Arv. FOM leiteiro 

Sebastiania brasiliensis Spreng. Arv. FOM leiterinho 

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B.Sm. & Downs Arv. FOM branquilho 

Sebastiania schottiana (Müll.Arg.) Müll.Arg.  Arv. FOM sarandi 

FABACEAE    

Acacia mearnsii De Wild. Erv. Ter. EGL -- 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record Arv. FOM angico-branco 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Arv. FOM grápia 

Ateleia glazioveana Baill. Arv. FOM timbó 

Bauhinia forficata Link Arv. FOM pata-de-vaca 

Calliandra sp. Arv. FOM sarandi 

Cassia leptophylla Vogel Arv. FOM falso-barbatimão 

Crotalaria micans Link  Erv. Ter. EGL -- 

Dalbergia brasiliensis Vogel Arv. FOM marmeleiro 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Arv. FOM timbaúva 

Eriosema longifolium Benth. Erv. Ter. EGL -- 

Erythrina crista-galli L.  Arv. FOM corticeira-do-brejo 

Erythrina falcata Benth. Arv. FOM corticeira-da-serra 

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. Arv. FOM sucará 

Holocalyx balansae Micheli Arv. FOM alecrim 

Inga lentiscifolia Benth. Arv. FOM ingá 
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Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
Ambiente de Ocorrência: FOM (Floresta Ombrófila Mista), EGL (Estepe Gramíneo-Lenhosa), FPF (Formação Pioneira de Influência Fluvial). 

FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

FABACEAE    

Inga marginata Willd. Arv. FOM ingá-feijão 

Inga sessilis (Vell.) Mart. Arv. FOM ingá-macaco 

Lonchocarpus cultratus (Vell.) Azevedo & Lima Arv. FOM rabo-de macaco 

Machaerium paraguariense Hassl. Arv. FOM farinha-seca 

Machaerium stipitatum Vogel Arv. FOM farinha-seca 

Mimosa diplotricha C. Wrigth ex Sauvalle  Erv. Ter. EGL -- 

Mimosa scabrella Benth. Arv. FOM bracatinga 

Myrocarpus frondosus Allemão Arv. FOM cabreúva 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Arv. FOM angico-vermelho 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Arv. FOM canafístula 

Senegalia scandens Seigler & Ebinger Lia. FOM vamos-juntos 

GESNERIACEAE    

Sinningia elatior (Kunth) Chautems  Erv. Ter. EGL -- 

GLEICHENIACEAE    

Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw. Erv. Ter. EGL samambaia-das-taperas 

HYPOXIDACEAE    

Hypoxis decumbens L.  Erv. Ter. EGL -- 

IRIDACEAE    

Calydorea campestris (Klatt) Baker  Erv. Ter. EGL -- 

Neomarica sp.  Erv. Ter. EGL -- 

Sisyrinchium hasslerianum Baker Erv. Ter. FPF -- 

Sisyrinchium iridifolium Kunth  Erv. Ter. EGL -- 

Sisyrinchium micranthum Cav. Erv. Ter. FPF -- 
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Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
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FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

LAMIACEAE    

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Arv. FOM -- 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Arv. FOM tarumã 

LAURACEAE    

Aiouea saligna Meisn. Arv. FOM canela-fogo 

Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm. Arv. FOM canela-papagaio 

Cinnamomum stenophyllum (Meisn.) Vattimo-Gil Arv. FOM canela-papagaio 

Cryptocarya aschersoniana Mez Arv. FOM canela-pururuca 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. Arv. FOM canela-burra 

Nectandra grandiflora Nees Arv. FOM canela 

Nectandra lanceolata Nees Arv. FOM canela-amarela 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Arv. FOM canela 

Ocotea bicolor Vattimo-Gil Arv. FOM -- 

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez Arv. FOM canela 

Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso Arv. FOM imbuia 

Ocotea puberula (Rich.) Nees Arv. FOM canela-guaicá 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez Arv. FOM canela-lageana 

Persea willdenovii Kosterm. Arv. FOM pau-andrade 

LAXMANNIACEAE    

Cordyline spectabilis Kunth & Bouché Arb. FOM tuvarana 

LOGANIACEAE    

Strychnos brasiliensis Mart. Arv. FOM esporão-de-galo 

LYCOPODIACEAE    

Lycopodium sp. Erv. Ter. EGL pinheirinho 
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Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
Ambiente de Ocorrência: FOM (Floresta Ombrófila Mista), EGL (Estepe Gramíneo-Lenhosa), FPF (Formação Pioneira de Influência Fluvial). 

FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

MALVACEAE    

Luehea divaricata Mart. & Zucc. Arv. FOM açoita-cavalo 

Malvavisco sp.  Arv. FOM hibisco-vermelho 

Peltaea polymorpha (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal  Erv. Ter. EGL -- 

MELASTOMATACEAE    

Acisanthera sp. Subarb. EGL -- 

Leandra regnellii (Triana) Cogn. Arb. FOM pixirica 

Miconia cinerascens Miq. Arb. FOM pixirica 

MELIACEAE    

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Arv. FOM canjerana 

Cedrela fissilis Vell. Arv. FOM cedro 

Guarea macrophylla Vahl Arv. FOM arco-de-peneira 

Trichilia catigua A.Juss. Arv. FOM catiguá 

Trichilia elegans A.Juss. Arv. FOM catiguá 

MONIMIACEAE    

Mollinedia clavigera Tul. Arv. FOM pimenteira 

MORACEAE    

Ficus sp. Arv. FOM figueira-mata-pau 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. Arv. FOM chincho 

MYRTACEAE    

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Arv. FOM murta 

Calyptranthes concinna DC. Arv. FOM guamirim-ferro 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg Arv. FOM sete-capotes 

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg Arv. FOM guaviroveira 

Eugenia involucrata DC. Arv. FOM cerejeira 
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Forma de Vida: Arv. (Árvore), Arb. (Arbusto), Subar.(Subarbusto), Erv. Ter. (Erva Terrícola), Erv. Epi (Erva Epífita). 
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FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

MYRTACEAE    

Eugenia pyriformis Cambess. Arv. FOM uvaia 

Eugenia ramboi D.Legrand Arv. FOM batinga-branca 

Eugenia rostrifolia D.Legrand Arv. FOM batinga-branca 

Eugenia uniflora L. Arv. FOM pitangueira 

Eugenia uruguayensis Cambess. Arv. FOM batinga 

Myrceugenia euosma (O.Berg) D.Legrand Arv. FOM cambuim 

Myrceugenia miersiana (Gardner) D.Legrand & Kausel Arv. FOM batinga-vermelha 

Myrcia glabra (O.Berg) D.Legrand Arv. FOM guamirim-vermelho 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. Arv. FOM guamirim-branco 

Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk. Arv. FOM guamirim 

Myrcia palustris DC. Arv. FOM guamirim-miúdo 

Myrcia retorta Cambess. Arv. FOM guamirim-ferro 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Arv. FOM guamirim 

Myrcianthes gigantea (D.Legrand) D.Legrand Arv. FOM araçazeiro 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand Arv. FOM guabiju 

Myrciaria delicatula (DC.) O.Berg Arv. FOM cambuim 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel Arv. FOM jaboticabeira 

Psidium cattleianum Sabine Arv. FOM araçá-amarelo 

Siphoneugena reitzii D.Legrand Arv. FOM cambuim 

NYCTAGINACEAE    

Pisonia ambigua Heimerl Arv. FOM maria-mole 

ONAGRACEAE    

Fuchsia regia (Vell.) Munz Arb. FOM brinco-de-princesa 

Ludwigia longifolia (DC.) H. Hara  Erv. Ter. EGL -- 
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FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

ORCHIDACEAE    

Habenaria armata Rchb. f. Erv. Ter. EGL -- 

OXALIDACEAE    

Oxalis bisecta Norlind Erv. Ter. EGL -- 

Oxalis myriophylla A.St.-Hil. Erv. Ter. EGL -- 

PHYTOLACCACEAE    

Phytolacca dioica L. Arv. FOM umbuzeiro 

PIPERACEAE    

Piper gaudichaudianum Kunth Arb. FOM pariparoba 

PLANTAGINACEAE    

Plantago australis Lam.  Erv. Ter. EGL tançagem 

POACEAE    

Agenium leptocladum (Hack.) Clayton Erv. Ter. EGL capim 

Andropogon bicornis L. Erv. Ter. EGL capim 

Andropogon lateralis Nees Erv. Ter. EGL capim-caninha 

Andropogon virgatus Desv. Erv. Ter. FPF capim 

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm. Erv. Ter. EGL capim 

Chascolytrum calotheca (Trin.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies Erv. Ter. EGL capim 

Cortaderia selloana (Schult.) Asch. Erv. Ter. EGL macegão 

Dichanthelium sp. Erv. Ter. EGL capim 

Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze Erv. Ter. EGL capim 

Merostachys multiramea Hack. Erv. Ter. EGL taquara 

Panicum parvifolium Lam. Erv. Ter. EGL -- 

Saccharum angustifolium (Nees) Trin. Erv. Ter. EGL -- 

Schizachyrium tenerum Nees Erv. Ter. EGL -- 
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FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

POACEAE    

Sorghastrum nutans (L.) Nash Erv. Ter. EGL -- 

PODOCARPACEAE    

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. Arv. FOM pinho-bravo 

POLYGALACEAE    

Monnina tristaniana A.St.-Hil. & Moq. Erv. Ter. EGL -- 

POLYPODIACEAE    

Adiantum pseudotinctum Hieron. Erv. Ter. EGL avenca 

PONTEDERIACEAE    

Pontederia cordata L.  Erv. Aqu. EGL aguapé 

PRIMULACEAE    

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Arv. FOM capororoca 

Myrsine umbellata Mart. Arv. FOM capororoca 

PROTEACEAE    

Roupala montana var. brasiliensis (Klotzsch) K.S.Edwards Arv. FOM carvalho 

RHAMNACEAE    

Rhamnus sphaerosperma Sw. Arv. FOM cangica 

ROSACEAE    

Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D.Dietr. Arv. FOM pessegueiro-bravo 

Prunus myrtifolia (L.) Urb. Arv. FOM pessegueiro-bravo 

Rubus sellowii Cham. & Schltdl. Arb. FOM amorinha-preta 

Alseis floribunda Schott Arv. FOM arma-de-serra 

RUBIACEAE    

Borreria poaya (A.St.-Hil.) DC. Erv. Ter. EGL -- 

Declieuxia sp. Subarb. EGL -- 
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FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

RUBIACEAE    

Galium sp. Erv. Ter. EGL -- 

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl. Arv. FOM pasto-d'anta 

Randia armata (Sw.) DC. Arv. FOM limoeiro-do-mato 

Richardia sp. Erv. Ter. EGL -- 

RUTACEAE    

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Arv. FOM pau-marfin 

Esenbeckia grandiflora Mart. Arv. FOM pau-de-cutia 

Pilocarpus pennatifolius Lem. Arv. FOM jaborandi 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Arv. FOM tembetaru 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Arv. FOM mamica-de-porca 

SALICACEAE    

Casearia decandra Jacq. Arv. FOM guaçatunga 

Casearia obliqua Spreng. Arv. FOM guaçatunga 

Casearia sylvestris Sw. Arv. FOM cafezeiro-do-mato 

Prockia crucis P.Browne ex L. Arv. FOM espinho-agulha 

Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler Arv. FOM sucará 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer Arv. FOM sucará 

SAPINDACEAE    

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. Arv. FOM vacum 

Allophylus guaraniticus (A.St.-Hil.) Radlk. Arv. FOM vacum 

Cupania oblongifolia Mart. Arv. FOM camboatá 

Cupania vernalis Cambess. Arv. FOM miguel-pintado 

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. Arv. FOM maria-preta 

Dodonaea viscosa Jacq. Arv. FOM vassoura-vermelha 

Matayba elaeagnoides Radlk. Arv. FOM camboatá-branco 
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FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO FORMA DE VIDA TIPOLOGIA VEGETAL NOME VULGAR 

SAPOTACEAE    

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl. Arv. FOM aguaí-da-serra 

SIMAROUBACEAE    

Picrasma crenata (Vell.) Engl. Arv. FOM pau-amargo 

SOLANACEAE    

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Arv. FOM esporão-de-galo 

Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don Arb. FOM primavera 

Solanum aculeatissimum Jacq. Subarb. EGL fumo-bravo 

Solanum granulosoleprosum Dunal Arv. FOM fumo-bravo 

Solanum mauritianum Scop. Arv. FOM fumo-bravo 

Solanum variabile Mart. Arb. EGL fumo-bravo 

STYRACACEAE    

Styrax leprosus Hook. & Arn. Arv. FOM carne-de-vaca 

SYMPLOCACEAE    

Symplocos oblongifolia Casar. Arv. FOM pau-de-cangalha 

THYMELAEACEAE    

Daphnopsis racemosa Griseb. Arv. FOM embira 

URTICACEAE    

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. Erv. Ter. EGL urtiga 

VERBENACEAE    

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. Arv. FOM lixeira 

Glandularia tweedieana (Niven ex Hook.) P.Peralta Erv. Ter. EGL -- 

Lantana camara L.  Erv. Ter. EGL 
 

Verbena hirta Spreng. Erv. Ter. EGL -- 
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WINTERACEAE    

Drimys brasiliensis Miers Arv. FOM casta-d'anta 

 



Anexo 6.02 – Registros Fotográficos de Exemplares da Flora Identificada na Área de 
Influência do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) 

ALISMATACEAE 
Alstroemeria isabelleana Herb. 

ALSTROEMERIACEAE 

  
Eryngium horridum Malme 

APIACEAE 
Eryngium ebracteatum Lam. 

APIACEAE 

  
Eryngium pristis Cham. & Schltdl. 

APIACEAE 
Asclepias curassavica L. 

APOCYNACEAE 
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Oxypetalum mosenii (Malme) Malme 

APOCYNACEAE 
Ignota 01 

APOCYNACEAE 

  
Ilex theizans Mart. ex Reissek 

AQUIFOLIACEAE 
Baccaris sp. 

ASTERACEAE 

  
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

ASTERACEAE 
Erigeron maximus (D. Don) Otto ex DC. 

ASTERACEAE 
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Gochnatia paniculata (DC.) Cabrera 

ASTERACEAE 
Aechmea distichantha Lem. 

BROMELIACEAE 

  
Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm. 

BROMELIACEAE 
Ipomoea coccinea L. 
CONVOLVULACEAE 

  
Ipomoea purpurea (L.) Roth 

CONVOLVULACEAE 
Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. 

CONVOLVULACEAE 
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Alsophila setosa Kaulf. 

CYATHEACEAE 
Acacia mearnsii De Wild. 

FABACEAE 

  
Crotalaria micans Link 

FABACEAE 
Eriosema longifolium Benth. 

FABACEAE 

  
Erythrina crista-galli L. 

FABACEAE 
Mimosa diplotricha C. Wrigth ex Sauvalle 

FABACEAE 
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Ignota 02 

GESNERIACEAE 
Sinningia elatior (Kunth) Chautems 

GESNERIACEAE 

  
Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw. 

GLEICHENIACEAE 
Hypoxis decumbens L. 

HYPOXIDACEAE 

  
Calydorea campestris (Klatt) Baker 

IRIDACEAE 
Neomarica sp. 
IRIDACEAE 
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Sisyrinchium iridifolium Kunth 

IRIDACEAE 
Lycopodium sp. 

LYCOPODIACEAE 

  
Peltaea polymorpha (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal 

MALVACEAE 
Malvavisco sp. 
MALVACEAE 

  
Tibouchina sp. 1 

MELASTOMATACEAE 
Tibouchina sp. 2 

MELASTOMATACEAE 



Anexo 6.02 – Registros Fotográficos de Exemplares da Flora Identificada na Área de 
Influência do Complexo Industrial da Cargill, Castro/PR 

  
Ludwigia longifolia (DC.) H. Hara 

ONAGRACEAE 
Habenaria armata Rchb. f. 

ORCHIDACEAE 

  
Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. 

PODOCARPACEAE 
Pontederia cordata L. 
PONTEDERIACEAE 

  
Rhamnus sphaerosperma Sw. 

RHAMNACEAE 
Xylosma pseudosalzmanii Sleumer 

SALICACEAE 
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Matayba elaeagnoides Radlk. 

SAPINDACEAE 
Solanum variabile Mart. 

SOLANACEAE 

  
Solanum sp. 

SOLANACEAE 
Styrax leprosus Hook. & Arn. 

STYRACACEAE 

  
Lantana camara L. 
VERBENACEAE 

Verbena sp. 
VERBENACEAE 
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Anexo 6.03 – Listagem da Herpetofauna (Anfíbios e Répteis) 

 

Forma de Registro: VIS (Visualização), MUS: (Museus), AUD (Auditivo), LIT (Literatura). 
Status de Ocorrência no Paraná (Segundo Bérnils et al., 2004): VU (Vulnerável), DD (Dados Deficientes). 
Ambiente de Ocorrência: BN (Banhados), R (Rios), FL (Florestas), CP (Campos), AA (Áreas Antropizadas). 

GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTES DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS NO 
PARANÁ 

OCORRÊNCIA 
NA AID 

OCORRÊNCIA 
NA AII 

ANFÍBIOS       

ORDEM ANURA       

Família Bufonidae       

Rhinella icterica sapo-cururu VIS, MUS, LIT BN, CP, AA  X X 

Família Brachycephalidae       

Ischnocnema henseli rã-do-mato LIT FL    

Família Centrolenidae       

Vitreorana uranoscopa perereca-de-vidro LIT FL DD X X 

Família Hylidae       

Aplastodiscus perviridis perereca-verde LIT FL   X 

Aplastodiscus albosignatus perereca-verde LIT FL    

Dendropsophus minutus pererequinha AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Dendropsophus nanus pererequinha AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Dendropsophus sanbornii pererequinha AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Hypsiboas albopunctatus perereca AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Hypsiboas bischofii perereca AUD, VIS, LIT FL, BN, AA  X X 

Hypsiboas faber rã-martelo AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Hypisoboas prasinus perereca AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 

Hypsiboas raniceps perereca AUD, VIS, LIT FL, BN, AA  X X 

Scinax fuscomarginatus pererequinha LIT BN, AA    

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro AUD, VIS, LIT BN, FL, AA  X X 

Scinax perereca perereca AUD, VIS, LIT BN, AA  X X 



Anexo 6.03 – Listagem da Herpetofauna (Anfíbios e Répteis) 

 

Forma de Registro: VIS (Visualização), MUS: (Museus), AUD (Auditivo), LIT (Literatura). 
Status de Ocorrência no Paraná (Segundo Bérnils et al., 2004): VU (Vulnerável), DD (Dados Deficientes). 
Ambiente de Ocorrência: BN (Banhados), R (Rios), FL (Florestas), CP (Campos), AA (Áreas Antropizadas). 

GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTES DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS NO 
PARANÁ 

OCORRÊNCIA 
NA AID 

OCORRÊNCIA 
NA AII 

Família Hylidae       

Phyllomedusa tetraploidea perereca-macaco AUD, LIT BN, AA  X X 

Família Leptodactylidae       

Leptodactylus gracilis rãzinha AUD, LIT BN, AA    

Leptodactylus latrans rã-manteiga VIS, LIT BN, AA  X X 

Leptodactylus pentadactylus rã LIT BN, AA   X 

Família Leiuperidae       

Physalaemus cuvieri rã-cachorro AUD, LIT BN, CP, AA  X X 

Physalaemus gracilis rã-chorona AUD, VIS, LIT FL, BN, AA  X X 

Physalaemus latristriga rã-do-mato LIT FL    

Família Microhylidae       

Elachistocleis bicolor rã-guardinha LIT BN, CP, AA  X X 

RÉPTEIS       

ORDEM TESTUDINES       

Família Chelidae       

Hydromedusa tectifera cágado-pescoço-de-cobra MUS, LIT BN, R   X 

ORDEM SQUAMATA       

SUBORDEM SAURIA       

Família Polychrotidae       

Anisolepis grilli lagartinho MUS, LIT FL   X 

Família Gekkonidae       

Hemidactylus mabouia lagartixa-das-paredes LIT AA  X X 
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Forma de Registro: VIS (Visualização), MUS: (Museus), AUD (Auditivo), LIT (Literatura). 
Status de Ocorrência no Paraná (Segundo Bérnils et al., 2004): VU (Vulnerável), DD (Dados Deficientes). 
Ambiente de Ocorrência: BN (Banhados), R (Rios), FL (Florestas), CP (Campos), AA (Áreas Antropizadas). 

GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTES DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS NO 
PARANÁ 

OCORRÊNCIA 
NA AID 

OCORRÊNCIA 
NA AII 

Família Anguidae       

Ophiodes striatus cobra-de-vidro MUS, LIT CP, BN, AA  X X 

Família Mabuydae       

Aspronema dorsivittatum lagartixa MUS, LIT CP    

Família Teiidae       

Salvator merianae lagarto, teiú VIS, MUS, LIT FL, CP, AA  X X 

SUBORDEM AMPHISBAENIA       

Família Amphisbaenidae       

Amphisbaena darwinii cobra-de-duas-cabeças MUS, LIT CP, AA   X 

SUBORDEM SERPENTES       

Família Colubridae       

Chironius bicarinatus cobra-cipó MUS, LIT FL   X 

Mastigodryas bifossatus jararacuçu-do-brejo LIT BN, CP, AA    

Família Dipsadidae       

Atractus reticulatus cobra-da-terra MUS, LIT CP, AA   X 

Paraphimophis rusticus muçurana-oliva MUS, LIT FL, CP, AA    

Ditaxodon taeniatus -- MUS, LIT CP VU   

Echinanthera bilineata cobrinha MUS, LIT FL    

Echinanthera cyanopleura cobrinha MUS, LIT FL    

Erythrolamprus jaegeri cobra-verde MUS, LIT CP    

Erythrolamprus miliaris cobra-d’água MUS, LIT BN, FL,CP,R,AA  X X 

Erythrolamprus poecilogyrus cobra-lisa MUS, LIT BN, CP, AA  X X 
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Forma de Registro: VIS (Visualização), MUS: (Museus), AUD (Auditivo), LIT (Literatura). 
Status de Ocorrência no Paraná (Segundo Bérnils et al., 2004): VU (Vulnerável), DD (Dados Deficientes). 
Ambiente de Ocorrência: BN (Banhados), R (Rios), FL (Florestas), CP (Campos), AA (Áreas Antropizadas). 

GRUPO TAXONÔMICO NOME POPULAR 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTES DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS NO 
PARANÁ 

OCORRÊNCIA 
NA AID 

OCORRÊNCIA 
NA AII 

Família Dipsadidae       

Gomesophis brasiliensis cobra-do-lodo MUS, LIT BN   X 

Helicops infrataeniatus cobra-d’água MUS, LIT BN, R  X X 

Lygophis flavifrenatus cobra-listrada MUS, LIT CP    

Oxyrhopus clathratus cobra-coral-falsa MUS, LIT FL   X 

Oxyrhopus rhombifer cobra-coral-falsa MUS, LIT CP   X 

Philodryas patagoniensis papa-rato MUS, LIT CP, BN, AA   X 

Ptychophis flavovirgatus cobra-d’água MUS, LIT R    

Sordellina punctata -- LIT R, BN DD   

Thamnodynastes hypoconia jararaca-do-brejo MUS, LIT FL, BN, AA  X X 

Thamnodynastes strigatus jararaca-do-brejo VIS, MUS, LIT FL, BN, AA  X X 

Tomodon dorsatus cobra-espada MUS, LIT FL, AA   X 

Xenodon merremii boipeva MUS, LIT CP, BN, AA  X X 

Xenodon neuwedii boipevinha MUS, LIT FL    

Família Elapidae       

Micrurus altirostris coral-verdadeira MUS, LIT FL, CP   X 

Família Viperidae       

Bothrops jararaca jararaca MUS, LIT FL, AA  X X 

Bothrops alternata urutu MUS, LIT CP, BN, AA   X 

Crotalus durissus cascavel MUS, LIT CP, AA  X X 
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Anexo 6.04 – Listagem das Espécies de Aves 

 

Forma de Registro: V (Visual), A (Auditivo), B (Bibliografia). 
Ambiente de Ocorrência: 1 (Remanescente Florestal), 2 (Floresta Ciliar), 3 (Capoeira), 4 (Campestre), 5 (Paludícola), 6 (Aquático), 7 (Antropizado), 8 (Aéreo). 
Status de Ocorrência: R (Residente), M (Migrante Sazonal), E (Espécie Exótica), EC (Exótica Colonizadora), EI (Exótica Introduzida). 
Área de Influência: ADA (Área Diretamente Afetada), AID (Área de Influência Direta), AII (Área de Influência Indireta). 
Campanha de Campo: 1 (Setembro/2015), 2 (Fevereiro/2016). 
&: Espécie Endêmica do Brasil (CBRO, 2014). 
#: Espécie Endêmica do Bioma Mata Atlântica (Bencke et al., 2006). 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME EM PORTUGUÊS 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTE DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS DE 
OCORRÊNCIA 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

CAMPANHA 
DE CAMPO 

TINAMIFORMES  
  

   

Tinamidae  
  

   

Crypturellus obsoletus inhambuguaçu A, B 1, 2 R AII 1, 2 

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó B 3, 4, 7 R - - 

Crypturellus tataupa inhambu-chintã B 1, 2, 3 R - - 

Rhynchotus rufescens perdiz A, B 4, 7 R AID, AII 1, 2 

Nothura maculosa codorna B 4, 7 R - - 

ANSERIFORMES  
  

   

Anatidae  
  

   

Dendrocygna viduata irerê V, A, B 5 R AII 2 

Cairina moschata pato-do-mato V 5 R AII 1 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho V, A, B 5, 6 R ADA, AID, AII 1, 2 

GALLIFORMES  
  

   

Cracidae  
  

   

Penelope obscura jacuaçu V, A, B 1, 2 R AII 1 

Odontophoridae 
   

   

Odontophorus capueira # uru A, B 1, 2 R AII 2 
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Forma de Registro: V (Visual), A (Auditivo), B (Bibliografia). 
Ambiente de Ocorrência: 1 (Remanescente Florestal), 2 (Floresta Ciliar), 3 (Capoeira), 4 (Campestre), 5 (Paludícola), 6 (Aquático), 7 (Antropizado), 8 (Aéreo). 
Status de Ocorrência: R (Residente), M (Migrante Sazonal), E (Espécie Exótica), EC (Exótica Colonizadora), EI (Exótica Introduzida). 
Área de Influência: ADA (Área Diretamente Afetada), AID (Área de Influência Direta), AII (Área de Influência Indireta). 
Campanha de Campo: 1 (Setembro/2015), 2 (Fevereiro/2016). 
&: Espécie Endêmica do Brasil (CBRO, 2014). 
#: Espécie Endêmica do Bioma Mata Atlântica (Bencke et al., 2006). 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME EM PORTUGUÊS 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTE DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS DE 
OCORRÊNCIA 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

CAMPANHA 
DE CAMPO 

PODICIPEDIFORMES 
   

   

Podicipedidae 
   

   

Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno B 5 R - - 

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador B 5 R - - 

PELECANIFORMES 
   

   

Phalacrocoracidae 
   

   

Phalacrocorax brasilianus biguá V, A, B 5 R AII 1, 2 

Anhinga anhinga biguatinga B 5 R - - 

CICONIIFORMES 
   

   

Ardeidae 
   

   

Nycticorax nycticorax savacu V, A, B 2, 5 R AID, AII 1, 2 

Butorides striata socozinho V, A, B 2, 5 R AII 1, 2 

Bulbucus íbis garça-vaqueira V 7 R, EC AID, AII 1, 2 

Ardea cocoi garça-moura V, A 5, 7 R AII 1, 2 

Ardea alba garça-branca-grande V, A, B 2, 5, 7 R AID, AII 1, 2 

Syrigma sibilatrix maria-faceira V, A, B 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Egretta thula garça-branca-pequena V 5, 7 R AII 1, 2 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME EM PORTUGUÊS 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTE DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS DE 
OCORRÊNCIA 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

CAMPANHA 
DE CAMPO 

Threskiornithidae 
   

   

Theristicus caudatus curicaca V, A, B 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

CATHARTIFORMES 
   

   

Cathartidae 
   

   

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha V, B 8 R AID, AII 1, 2 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta V, B 8 R AID, AII 1, 2 

ACCIPITRIFORMES       

Accipitridae 
   

   

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza B 1,2 R - - 

Elanoides forficatus gavião-tesoura B 1,2,7,8 M - - 

Elanus leucurus gavião-peneira B 3,4,7,8 R - - 

Circus buffoni gavião-do-banhado V, B 3,4,6,8 R AII 2 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo V, B 4,7 R ADA, AID, AII 1 

Rupornis magnirostris gavião-carijó V, A, B 1,2,3,7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Parabuteo leucorrhous gavião-de-sobre-branco B 1,2 R - - 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco B 3,4,7 R - - 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta V, B 1,4,7 R AID, AII 2 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME EM PORTUGUÊS 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTE DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS DE 
OCORRÊNCIA 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

CAMPANHA 
DE CAMPO 

GRUIFORMES 
   

   

Rallidae 
   

   

Aramides saracura # saracura-do-mato V,A,B 1,2,5,6,7 R ADA, AID, AII 1,2 

Laterallus melanophaius sanã-parda V, A 6 R AII 1, 2 

Pardirallus nigricans saracura-sanã V, A, B 6 R AII 2 

Gallinula galeata frango-d'água-comum V, A, B 5 R AID, AII 1, 2 

CHARADRIIFORMES 
   

   

Charadriidae 
   

   

Vanellus chilensis quero-quero V, A, B 5, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Recurvirostridae 
   

   

Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-brancas V, A, B 5 M AII 1 

Jacanidae 
   

   

Jacana jacana jaçanã V, A, B 5 R ADA, AID, AII 1, 2 

COLUMBIFORMES 
   

   

Columbidae 
   

   

Columbina talpacoti rolinha-roxa V, A, B 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Columbina squammata fogo-apagou B 3, 4, 7 R - - 

Columbina picui rolinha-picui B 3, 4, 7 R - - 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME EM PORTUGUÊS 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTE DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS DE 
OCORRÊNCIA 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

CAMPANHA 
DE CAMPO 

Columbidae 
   

   

Patagioenas picazuro pombão B 1, 2, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Patagioenas cayennensis pomba-galega V, A, B 1, 2, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Zenaida auriculata pomba-de-bando V, A, B 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Leptotila verreauxi juriti-pupu A, B 1, 2, 3, 7 R AID, AII 1, 2 

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira A, B 1, 2, 3, 7 R AID, AII 1, 2 

Geotrygon montana pariri B 1, 2 R - - 

CUCULIFORMES 
   

   

Cuculidae 
   

   

Piaya cayana alma-de-gato V, A, B 1, 2, 3, 7 R AID, AII 1, 2 

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado B 1, 2, 3, 7 M - - 

Crotophaga ani anu-preto V, A, B 3, 4, 7 R AID, AII 1, 2 

Guira guira anu-branco V, A, B 2, 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Tapera naevia saci B 1, 2, 3, 7 R - - 

STRIGIFORMES 
   

   

Tytonidae 
   

   

Tyto furcata coruja-da-igreja B 1, 2, 3, 4, 7 R - - 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME EM PORTUGUÊS 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTE DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS DE 
OCORRÊNCIA 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

CAMPANHA 
DE CAMPO 

Strigidae 
   

   

Megascops choliba corujinha-do-mato A, B 1, 2, 7 R AID, AII 1 

Megascops atricapilla # corujinha-sapo B 1, 2 R - - 

Strix hylophila # coruja-listrada B 1, 2 R - - 

Athene cunicularia coruja-buraqueira V, A, B 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Asio clamator coruja-orelhuda B 1, 2, 3, 7 R - - 

NYCTIBIIFORMES 
   

   

Nyctibiidae 
   

   

Nyctibius griseus mãe-da-lua B 1, 2, 7 R - - 

CAPRIMULGIFORMES       

Caprimulgidae 
   

   

Hydropsalis albicollis bacurau V, A, B 1, 2, 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 2 

Hydropsalis parvula bacurau-chintã B 1, 2, 3, 4, 7 R - - 

APODIFORMES 
   

   

Apodidae 
   

   

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca V, A, B 8 R ADA, AID, AII 1, 2 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal V, A, B 8 R ADA, AID, AII 1, 2 

Trochilidae 
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Apodidae 
   

   

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta V, A, B 3, 4 R AII 2 

Stephanoxis lalandi # beija-flor-de-topete V, A 1, 2 R AID, AII 1 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho V, A, B 2, 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 2 

Leucochloris albicollis # beija-flor-de-papo-branco V, A, B 2, 3, 7 R AID, AII 1, 2 

TROGONIFORMES 
   

   

Trogonidae 
   

   

Trogon surrucura # surucuá-variado A, B 1 R AIIl 2 

CORACIIFORMES 
   

   

Alcedinidae 
   

   

Megaceryle torquata martim-pescador-grande V, A, B 2, 5 R ADA, AID, AII 1, 2 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde V, A 2, 5 R AID, AII 2 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno V, B 2, 5 R ADA, AID, AII 1, 2 

GALBULIFORMES 
   

   

Bucconidae 
   

   

Nystalus chacuru joão-bobo B 3, 4, 7 R - - 

Malacoptila striata # & barbudo-rajado B 1, 2 R - - 

Nonnula rubecula macuru B 1, 2 R - - 
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PICIFORMES 
   

   

Ramphastidae 
   

   

Ramphastos dicolorus # tucano-de-bico-verde V, A, B 1 R AII 2 

Picidae 
   

   

Picumnus temminckii # pica-pau-anão-de-coleira V, A, B 1, 2, 3, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Picumnus nebulosus pica-pau-anão-carijó B 1, 2, 3 R - - 

Melanerpes candidus pica-pau-branco B 1, 2, 3, 7 R - - 

Veniliornis spilogaster # picapauzinho-verde-carijó V, A, B 1, 2, 3, 7 R AID, AII 1, 2 

Piculus aurulentus # pica-pau-dourado V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado A, B 1, 2, 3, 7 R AID, AII 2 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo V, A, B 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela B 1, 2 R - - 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca B 1, 2 R - - 

CARIAMIFOMES       

Cariamidae       

Cariama cristata seriema A 4, 7 R AII 2 
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FALCONIFORMES 
   

   

Falconidae 
   

   

Caracara plancus caracará V, A, B 1, 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Milvago chimachima carrapateiro V, A, B 1, 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Milvago chimango chimango V, A 7 R ADA, AID, AII 1 

Micrastur ruficollis falcão-caburé B 1, 2, 3 R - - 

Micrastur semitorquatus falcão-relógio B 1, 2 R - - 

Falco sparverius quiriquiri V, A, B 3, 4, 7, 8 R ADA, AID, AII 1, 2 

Falco femoralis falcão-de-coleira V, A, B 7, 8 R ADA, AID, AII 2 

PSITTACIFORMES 
   

   

Psittacidae 
   

   

Pyrrhura frontalis # tiriba-de-testa-vermelha V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Pionopsitta pileata # cuiú-cuiú V, A 1, 2 R AII 1, 2 

Pionus maximiliani maitaca-verde V, A, B 1, 2 R AII 1, 2 

PASSERIFORMES 
   

   

Thamnophilidae 
   

   

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa V, A, B 1, 2 R AID, AII 1 

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho V, A, B 3, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 
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Thamnophilidae 
   

   

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata V, A, B 1, 2, 3, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Pyriglena leucoptera # papa-taoca-do-sul B 1, 2 R - - 

Drymophila rubricollis # trovoada-de-bertoni B 1, 2 R - - 

Drymophila malura # choquinha-carijó B 1, 2, 3 R - - 

Batara cinerea matracão B 1, 2, 3 R - - 

Conopophagidae 
   

   

Conopophaga lineata # chupa-dente V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Rhinocryptidae 
   

   

Eleoscytalopus indigoticus # & macuquinho B 1, 2 R - - 

Formicariidae 
   

   

Chamaeza campanisona tovaca-campainha V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Dendrocolaptidae 
   

   

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado V, A 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Lepidocolaptes falcinellus # arapaçu-escamado-do-sul V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Campyloramphus falcularius # arapaçu-de-bico-torto V, A 2 R AII 1 

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande B 1, 2 R - - 



Anexo 6.04 – Listagem das Espécies de Aves 

 

Forma de Registro: V (Visual), A (Auditivo), B (Bibliografia). 
Ambiente de Ocorrência: 1 (Remanescente Florestal), 2 (Floresta Ciliar), 3 (Capoeira), 4 (Campestre), 5 (Paludícola), 6 (Aquático), 7 (Antropizado), 8 (Aéreo). 
Status de Ocorrência: R (Residente), M (Migrante Sazonal), E (Espécie Exótica), EC (Exótica Colonizadora), EI (Exótica Introduzida). 
Área de Influência: ADA (Área Diretamente Afetada), AID (Área de Influência Direta), AII (Área de Influência Indireta). 
Campanha de Campo: 1 (Setembro/2015), 2 (Fevereiro/2016). 
&: Espécie Endêmica do Brasil (CBRO, 2014). 
#: Espécie Endêmica do Bioma Mata Atlântica (Bencke et al., 2006). 
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Dendrocolaptidae 
   

   

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca B 1, 2 R - - 

Furnariidae 
   

   

Furnarius rufus joão-de-barro V, A, B 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Lochmias nematura joão-porca V, A, B 2, 5 R AID, AII 1, 2 

Heliobletus contaminatus # trepadorzinho V, A, B 1, 2 R AID, AII 2 

Leptasthenura setaria # grimpeiro V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Anumbius annumbi cochicho V, A, B 3, 4, 7 R AII 1, 2 

Certhiaxis cinnamomeus Curutié V, A, B 6 R ADA, AID, AII 1, 2 

Synallaxis ruficapilla # pichororé V, A, B 1, 2 R AID, AII 1 

Synallaxis cinerascens pi-puí B 1, 2 R - - 

Synallaxis spixi joão-teneném V, A, B 1, 2, 3 R ADA, AID, AII 1, 2 

Cranioleuca obsoleta # arredio-oliváceo V, A, B 1, 2, 3 R ADA, AID, AII 1, 2 

Pipridae 
   

   

Chiroxiphia caudata # tangará V, A, B 1 R AII 1, 2 

Platyrinchidae 
   

   

Platyrinchus mystaceus patinho V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 
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Tityridae 
   

   

Schiffornis virescens # flautim V, A 1, 2 R AID, AIIl 2 

Pachyramphus castaneus caneleiro B 1, 2 M - - 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto V, A 1, 2 M AID, AII 2 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto V, A 1, 2 M AID, AII 2 

Rhynchocyclidae 
   

   

Mionectes rufiventris # abre-asa-de-cabeça-cinza V 1, 2 R AID, AII 2 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta V, A, B 1, 2 R AID, AII 2 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó V, A, B 2, 3 R ADA, AID, AII 1, 2 

Tyrannidae 
   

   

Camptostoma obsoletum risadinha V, A, B 1, 2, 3, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela V, A, B 1, 2, 3, 7 M AID, AII 2 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto V, A, B 1, 2, 3, 7 M ADA, AID, AII 2 

Elaenia mesoleuca tuque V, A, B 1, 2, 3 M AID, AII 2 

Elaenia obscura tucão V, A 1, 2, 3 M AID, AII 2 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta B 1, 2 R - - 
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Tyrannidae 
   

   

Phyllomyias fasciatus piolhinho V, A, B 1, 2, 3 R AID, AII 1, 2 

Serpophaga nigricans joão-pobre V, A, B 2, 3, 5, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Serpophaga subcristata alegrinho V, A, B 1, 2, 3, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata B 1, 2 M - - 

Myiarchus swainsoni irré V, A, B 1, 2, 3, 7 M ADA, AID, AII 2 

Myiarchus ferox maria-cavaleira V, A 1, 2, 3, 7 M AID, AII 2 

Sirystes sibilator gritador B 1, 2, 3 R -  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi V, A, B 1, 2, 3,7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro V, A, B 4, 7 R AID, AII 1, 2 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado V, A, B 1, 2, 3 M AID, AII 2 

Megarynchus pitangua neinei V, A, B 1, 2, 7 M AID, AII 2 

Tyrannus melancholicus suiriri V, A, B 2, 3, 7, 8 M ADA, AID, AII 2 

Tyrannus savana tesourinha V, A, B 3, 4, 7, 8 M ADA, AID, AII 2 

Empidonomus varius peitica V, A, B 1, 2, 3, 7 M AID, AII 2 

Colonia colonus viuvinha B 1, 2 R - - 

Myiophobus fasciatus filipe V, A, B 3, 7 R ADA, AID, AII 2 

Pyrocephalus rubinus príncipe B 3, 4, 7 M - - 
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Tyrannidae 
   

   

Arundinicola leucocephala freirinha V, A 6 R AII 2 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu V, A, B 1, 2, 3 M AID, AII 2 

Lathrotriccus euleri enferrujado V, A, B 1, 2, 3 M AID, AII 2 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho B 3, 4, 7 R - - 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno V, A, B 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Xolmis cinereus primavera V, A, B 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Xolmis velatus noivinha-branca B 3, 4, 7 R - - 

Vireonidae 
   

   

Cyclarhis gujanensis pitiguari V, A, B 1, 2, 3, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Vireo olivaceus juruviara V, A, B 1, 2, 3 M AID, AII 2 

Hylophilus poicilotis # verdinho-coroado V, A, B 1, 2 R AID, AII 2 

Corvidae 
   

   

Cyanocorax caeruleus # gralha-azul V, A 1, 2 R AID, AII 2 

Cyanocorax chrysops gralha-picaça V, A, B 1, 2, 3, 7 R AII 1 

Hirundinidae 
   

   

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa V, A, B 3, 4, 7, 8 R ADA, AID, AII 1, 2 

Alopochelidon fucata andorinha-morena V 3, 4, 7, 8 R AII 2 
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Hirundinidae 
   

   

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora V, A, B 3, 4, 7, 8 R ADA, AID, AII 1, 2 

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande V, A, B 7, 8 M ADA, AID, AII 1, 2 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco V, A, B 3, 4, 7, 8 R ADA, AID, AII 1, 2 

Troglodytidae 
   

   

Troglodytes musculus corruíra V, A, B 1, 2, 3, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Turdidae 
   

   

Turdus flavipes sabiá-una B 1, 2 M - - 

Turdus leucomelas sabiá-barranco V, A, B 1, 2, 7 R AID, AII 1, 2 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira V, A, B 1, 2, 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca V, A, B 1, 2, 3, 4, 7 M ADA, AID, AII 1, 2 

Turdus albicollis sabiá-coleira V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Mimidae 
   

   

Mimus saturninus sabiá-do-campo V, A, B 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Motacillidae 
   

   

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor V, A 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Passerellidae 
   

   

Zonotrichia capensis tico-tico V, A, B 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 
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Passerellidae 
   

   

Ammodramus humeralis tico-tico-rato V, A, B 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Parulidae       

Parula pitiayumi mariquita V, A, B 1, 2, 3, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra V, A, B 3, 6, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Basileuterus culicivorus pula-pula V, A, B 1, 2, 3 R AID, AII 1, 2 

Myiothlypis leucoblephara # pula-pula-assobiador V, A, B 1, 2 R AID, AII 1, 2 

Icteridae       

Cacicus chrysopterus tecelão V, A, B 1, 2, 3, 7 R AID, AII 1, 2 

Cacicus haemorrhous guaxe V, A, B 1, 2 R AID, AII 1 

Gnorimopsar chopi graúna B 1, 3, 4, 7 R - - 

Chrysomus ruficapillus garibaldi V, A 6, 7 R AII 1, 2 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo V, A, B 3, 4, 6, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Molothrus bonariensis vira-bosta V, A, B 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul V, A, B 3, 4, 7 M ADA, AID, AII 1, 2 

Thraupidae 
   

   

Coereba flaveola cambacica V, A 1, 2, 3, 7 R AII 1 

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro V, A, B 1, 2, 3, 7 R AID, AII 1, 2 
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Forma de Registro: V (Visual), A (Auditivo), B (Bibliografia). 
Ambiente de Ocorrência: 1 (Remanescente Florestal), 2 (Floresta Ciliar), 3 (Capoeira), 4 (Campestre), 5 (Paludícola), 6 (Aquático), 7 (Antropizado), 8 (Aéreo). 
Status de Ocorrência: R (Residente), M (Migrante Sazonal), E (Espécie Exótica), EC (Exótica Colonizadora), EI (Exótica Introduzida). 
Área de Influência: ADA (Área Diretamente Afetada), AID (Área de Influência Direta), AII (Área de Influência Indireta). 
Campanha de Campo: 1 (Setembro/2015), 2 (Fevereiro/2016). 
&: Espécie Endêmica do Brasil (CBRO, 2014). 
#: Espécie Endêmica do Bioma Mata Atlântica (Bencke et al., 2006). 

 

ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME EM PORTUGUÊS 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTE DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS DE 
OCORRÊNCIA 

ÁREA DE 
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CAMPANHA 
DE CAMPO 

Thraupidae 
   

   

Pyrrhocoma ruficeps # cabecinha-castanha B 1, 2 R - - 

Tachyphonus coronatus # tiê-preto V, A, B 1, 2, 3, 7 R AID, AII 2 

Lanio melanops tiê-de-topete B 1, 2, 3 R - - 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento V, A, B 1, 2, 3, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Tangara preciosa saíra-preciosa B 1, 2, 3, 7 R - - 

Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade V, A, B 1, 2, 3, 7 R AID, AII 1, 2 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo B 3, 4 R - - 

Pipraeidea bonariensis sanhaçu-papa-laranja V, A 1, 2, 3, 7 R AID, AII 1, 2 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva B 1, 2, 3, 7 R - - 

Dacnis cayana saí-azul B 1, 2, 3, 7 R - - 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto B 1, 2 R - - 

Haplospiza unicolor # cigarra-bambu B 1, 2, 3 M - - 

Donacospiza albifrons tico-tico-do-banhado V, A 3, 4, 6, 7 R ADA, AID, AII 2 

Poospiza cabanisi # tico-tico-da-taquara V, A, B 1, 2, 3 R AID, AII 1, 2 

Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro V, A, B 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Sicalis luteola tipio V, A, B 3, 4, 5, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Emberizoides herbicola canário-do-campo B 3, 4, 7 R - - 
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ORDENAMENTO TAXONÔMICO NOME EM PORTUGUÊS 
FORMA DE 
REGISTRO 

AMBIENTE DE 
OCORRÊNCIA 

STATUS DE 
OCORRÊNCIA 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 
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DE CAMPO 

Thraupidae 
   

   

Embernagra platensis sabiá-do-banhado V, A, B 3, 4, 6, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Volatinia jacarina tiziu V, A, B 3, 7 M ADA, AID, AII 1, 2 

Sporophila caerulescens coleirinho V, A, B 3, 4, 7 M ADA, AID, AII 2 

Sporophila hypoxantha caboclinho-de-barriga-vermelha V, A 3, 6 M AII 2 

Cardinalidae 
   

   

Cyanoloxia brissonii azulão V, A, B 1, 3, 7 R AII 2 

Fringillidae 
   

   

Sporagra magellanica pintassilgo V, A, B 1, 2, 3, 4, 7 R ADA, AID, AII 1, 2 

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro B 1, 2, 3, 7 R - - 

Euphonia chalybea # cais-cais B 1, 2 R - - 

Passeridae 
   

   

Passer domesticus pardal V, A, B 7 R, EI ADA, AID, AII 1, 2 
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RELATÓRIO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS ATORES 
SOCIAIS EM RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO  

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO  

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a percepção dos residentes da AID a 
fim de compreender quais são as expectativas, os entendimentos, e as opiniões de 
órgãos públicos, entidades estratégicas e os residentes das áreas afetadas pelo 
empreendimento. Foram identificados os informantes qualificados do município de 
Castro, Castrolanda e Abapan por meio do contato pessoal – entrevistas 
semiestruturadas. 

A percepção consistiu em identificar os atores sociais da AID, por meio do 
posicionamento e outros aspectos que poderão influenciar a implantação do Complexo 
Industrial Cargill e que, portanto, poderão ser considerados nas estratégias ou ações 
futuras da empresa.  

Nesta investigação, o foco específico recai sobre a necessidade de se produzir 
informação para subsidiar atividades futuras de relacionamento dos gestores da Cargill 
junto aos principais atores do município de Castro, Colônia Castrolanda e Distrito 
Abapan.  

Foram três questões fundamentais que orientaram esta pesquisa:   

i. Como os gestores político-administrativos, os técnicos municipais e outros atores 
sociais relevantes percebem a atuação da Cargill na região?  

ii. Qual a expectativa e ou receio que eles têm da atuação da mesma na região? 

iii. Como se desenvolve o processo de comunicação da empresa com os atores 
sociais? 

O documento está estruturado em três capítulos: Introdução, Procedimentos 
Metodológicos e Percepção dos Atores Sociais sobre o empreendimento. Em relação à 
percepção dos atores sociais sobre o empreendimento, primeiramente apresentamos os 
resultados gerais para o município de Castro, Castrolanda e Abapan e posteriormente a 
opinião de cada ator social.  

Optou-se por não citar o nome dos atores sociais que não representavam nenhuma 
instituição decorrente do acordo firmado entre entrevistado e entrevistador de que as 
opiniões manifestadas não seriam reveladas.  
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2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para a elaboração desse documento foi utilizada a metodologia de Mapeamento e 
Análise de Atores Sociais (Stakeholder Analysis and Mapping)1. Em 2005, o Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA elaborou um documento no qual a 
Análise e Mapeamento dos Stakeholders é utilizado como ferramenta para facilitar a 
elaboração de planejamento e os processos decisórios, de forma participativa, 
envolvendo a gestão ambiental.  

O ator social, derivado da expressão em inglês stakeholder, é um personagem ou 
organização que possui algum tipo de interesse e influência em determinado processo. 
A amplitude da dimensão dos atores sociais depende da intenção da análise, podendo 
ser direcionada conforme a abrangência do resultado desejado. As partes interessadas 
são: governo, incluindo legisladores, fiscalizadores, executores e judiciários, sociedade 
civil organizada ou não, tais como associações, ONG´s, sindicatos e movimentos 
sociais, organizações privadas, igrejas, conselhos, entre outros (Schemeer, 2010)2. 

Para a elaboração do presente estudo houve 3 fases distintas, de acordo com Figura 
2.01: 

 Fase 1: Mobilização e Planejamento; 

 Fase 2: Entrevista dos Atores Sociais; 

 Fase 3: Análise dos Atores Sociais.  

Figura 2.01 – Mapeamento e Análise dos Atores Sociais 

 
  Fonte: STCP Engenharia de Projetos (2015). 

                                                

1 PRELL, C.; HUBACEK, K; REED, M. Stakeholder Analysis. The World Bank Group. Disponível em: 

< http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/PoliticalEconomy/stakeholderanalysis.htm> 

Acessado em: 02 de Abril de 2013. 

2 SCHEMEER, K.. Stakeholder Analysis Guidelines. World Health Organization. [S.I.]: 

Organização Mundial da Saúde, 2010. 
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2.1 – Fase I: Mobilização e Planejamento  

A construção da matriz social teve início com a identificação dos principais atores sociais 
e informantes qualificados nas áreas de Influência Direta do Complexo Industrial Cargill 
com três atividades: 

i. Obtenção e validação dos contatos apontados pela Cargill;  

ii. Pesquisa bibliográfica e na rede mundial de computadores e elaboração dos 
instrumentos de pesquisa; e, 

iii. Indicações de novos contatos durante entrevistas e conversas.  

A identificação dos atores sociais foi realizada pela equipe de consultores da STCP, 
sendo que a primeira etapa, envolvendo as atividades i e ii, foi realizada em Curitiba no 
período entre os dias 14 e 22 de setembro de 2015. Já a atividade iii foi realizada in 
loco, também pelos consultores da STCP, entre os dias 23 e 25 de setembro de 2015.   

2.2 – Fase II: Entrevista e Classificação dos Atores Sociais  

A Fase II consistiu na realização das entrevistas junto aos atores sociais identificados. 
Foram consideradas as instituições públicas e privadas, associações, conselhos e 
membros da comunidade identificados com algum tipo de interesse e/ou relação com o 
empreendimento. Durante a realização das entrevistas foram identificados outros atores 
sociais.   

As percepções dos informantes qualificados na AID, a saber: Castro, Castrolanda e 
Abapan foram obtidas através do contato pessoal com a realização de entrevistas 
semiestruturadas. Na sede do município os atores sociais contatados foram as 
secretarias municipais, sindicatos, associações entre outras entidades pertinentes. Na 
Colônia Castrolanda foram contatados agricultores vinculados a Cooperativa 
Castrolanda, funcionários da Cooperativa, representante da Igreja Evangélica 
Reformada, representantes dos estabelecimentos escolares, associação de moradores, 
posto de saúde e moradores antigos. 

Na comunidade do Abapan foram contatados representantes dos estabelecimentos 
escolares, posto de saúde, associação de moradores, representante do centro de 
convivência e representante do CRAS. 

O questionário sobre a visão do empreendimento foi aplicado com um total de 41 
pessoas, sendo 17 na sede do município de Castro, 18 na comunidade Castrolanda e 6 
na comunidade do Abapan. Nesta última a aplicação se deu por meio de reunião com a 
maioria dos informantes, o que gerou apenas 1 questionário para 5 pessoas. O Anexo 
2.01 exibe a lista de presença das pessoas contatadas. 

Os atores também foram classificados como: 

i. Instituições Públicas: organizações públicas vinculadas ao governo, podendo 

ser empresas públicas e órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. 

ii. Instituições Privadas: organizações de caráter privado, como empresas, por 

exemplo. 

iii. Associações/Cooperativas/Sindicatos/Fundação: organização de pessoas 

para um fim ou interesse comum com personalidade jurídica. 

iv. Igrejas e instituições vinculadas: entre as instituições vinculadas estão 

àquelas mantidas pela Igreja. 
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v. Moradores/Agricultores: pessoas físicas residentes em comunidades ou em 

sede municipais. 

2.3 – Fase III: Análise dos Atores Sociais e Ponderação dos Temas Levantados  

Ao final das entrevistas e classificação dos atores sociais por instituição, os consultores 
da STCP classificaram os entrevistados de acordo com sua posição em relação ao 
empreendimento, sendo: Favorável, Neutro e Contrário.  O nivelamento da posição dos 
atores sociais foi realizado por meio de uma pergunta direta em que o entrevistado 
manifestava sua opinião.  

Durante a realização das entrevistas, os pesquisadores listaram os comentários dos 
atores sociais relacionados com o empreendimento e com a Cargill.  Os comentários 
foram anotados na forma de tópicos nos questionários. 

Através da frequência de comentários associados ao tema pode se verificar um padrão. 
A frequência simboliza a prioridade do tema para os atores sociais, pois quanto maior 
entende-se que é mais relevante. 

3 –  PERCEPÇÃO DOS ATORES SOCIAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO  

O presente capítulo é o resultado do mapeamento e analise dos atores sociais. 
Primeiramente consideram-se as percepções gerais obtidas na AID, como um todo. 
Posteriormente, a percepção separada do município de Castro, Colônia Castrolanda e 
Distrito Abapan. 

De maneira geral, a presença do empreendimento é bem aceita e vista como um fator 
de desenvolvimento local. O resultado apresentado (Figura 3.01) evidencia tal fato.  

A criação de empregos para a população local foi o item mais citado. A presença do 
empreendimento representa uma oportunidade de trabalho principalmente para os 
jovens. A contribuição para economia e comércio local é a segunda maior expectativa 
da região, já que a chegada de um empreendimento causa efeitos multiplicadores de 
investimento e renda. O Complexo Industrial da Cargill culminará na atração de outros 
empreendimentos, bem como comércio e serviços, com a geração de emprego e renda. 
Situação que já ocorre no município, segundo relatos. 

Desenvolvimento econômico e promoção de programas sociais de capacitação são 
juntos a terceira maior expectativa positiva em relação ao empreendimento. O 
desenvolvimento econômico é entendido como consequência dos efeitos multiplicadores 
do investimento no município. A promoção de programas sociais relaciona-se ao Projeto 
Geração Futuro, bem avaliado pela população. Demais expectativas positivas sobre o 
empreendimento estão expostas no gráfico da Figura 3.01. 

Os aspectos negativos (Figura 3.01) da presença do empreendimento na região 
(apresentados em vermelho)  vinculam-se à  interferência nas vias de acesso, principal 
desconforto que a presença do empreendimento trouxe. O aumento da quantidade de 
veículos, principalmente caminhões em uma via de mão dupla tem causado 
congestionamentos de acordo com diversos entrevistados. 

A atração de pessoas de fora para o município é avaliada tanto como positiva quanto 
negativa, entretanto para a população castrense o aspecto negativo mostra-se mais 
relevante. 
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A chegada de pessoas de fora pressiona a infraestrutura do município, pois aumenta a 
quantidade de pessoas para atendimento nos postos de saúde, estabelecimentos 
escolares, veículos nas vias de acesso, entre outros. Outros aspectos negativos citados 
estão expostos da Figura 3.01. 

Figura 3.01 – Percepção do Empreendimento na AID, 2015 

 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 

Um canal de comunicação é necessário para sanar dúvidas, facilitar o contato, resolver 
problemas e dar segurança ao público. A Figura 3.02 exibe gráficos que mensuram a 
ligação entre o empreendimento e as instituições e residentes da AID. 

A maioria dos entrevistados afirma que tem comunicação direta com a Cargill, através 
de conversas pessoais. Foi frequente o nome da Renata como principal contato do 
empreendimento. Telefonemas e reuniões também foram amplamente citados.  

Em torno de 40% dos entrevistados não mantém nenhum canal direto com a empresa, 
mas manifestam interesse em estreitar a comunicação. Assim, sugerem notícias e canal 
de contato por meio das redes sociais foram os mais sugeridos, seguidos do rádio, 
participação em eventos municipais, canal telefônico exclusivo para contato e reuniões. 
Também foi citada a visita ao empreendimento, realizadas pelos comunitários ou 
estudantes, como ferramenta para ampliar o conhecimento do processo de produção e 
cuidados ambientais adotados (Figura 3.02).  
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Figura 3.02 – Comunicação com o Empreendimento na AID, 2015 

 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 

A maioria das instituições acredita que o empreendimento poderá beneficiá-las, 
majoritariamente na forma de parcerias (Figura 3.03). Atualmente, 41% das instituições 
entrevistadas já realizaram alguma parceria com a Cargill  (Figura 3.03). 

O Projeto Geração Futuro, programa social promovido pela Cargill para promover cursos 
de capacitação e melhorar a qualificação para o mercado de trabalho, foi reconhecido 
por 71% dos entrevistados. Programa social mais conhecido da empresa. O mesmo tem 
boa receptividade frente ao público, segundo os entrevistados,  não há evasão e alteram 
de forma benéfica a vida dos estudantes beneficiados (Figura 3.03). 

 

Figura 3.03 –  Percepções e Impactos do Empreendimento na AID,  2015 

   

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 
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3.1 – Castro  

A Prefeitura e as Secretarias Municipais apresentam visão positiva do empreendimento. 
Impactos benéficos são esperados do Complexo Industrial como geração de empregos 
para a população local, incentivo para economia e o comércio, melhorias para o local, 
desenvolvimento econômico, programas sociais, elevação da qualidade dos 
trabalhadores, desenvolvimento tecnológico, aumento da arrecadação, entre outros 
(Figura 3.04). 

Para os secretários municipais o município de Castro orgulha-se de ter sido escolhido 
para instalação do Complexo Industrial da Cargill. A presença do empreendimento 
acarreta em efeitos econômicos diretos e indiretos, como também sociais e políticos, 
pois o município apresenta maior relevância para o estado. Por conta disto, espera-se 
que o empreendimento retorne aos moradores esta importância que é dada ao mesmo.  

Os aspectos negativos vinculam-se à especulação imobiliária, frequente após a chegada 
da empresa. Os aluguéis aumentaram significativamente o valor. Entretanto, após o 
término da obra da fábrica houve uma queda na procura e há casas vazias. 

A atração de pessoas de fora foi apontada como negativa  pela pressão sobre a 
infraestrutura e, principalmente, o aumento do trânsito. Houve ainda pessoas que 
mencionaram a contratação de pessoas de fora por parte do empreendimento. 

Por todos os fatores positivos ocorridos e também esperados, mais de 90% dos 
entrevistados manifesta-se favorável ao empreendimento. Não há contrários, mas há 
indiferentes por admitirem não terem opinião formada sobre o assunto. 

Figura 3.04 – Percepção do Empreendimento, Castro, 2015 

 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 
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Cerca de 70% já possuem um meio de comunicação com o empreendimento, o principal 
contato ocorre por meio de conversas pessoas, telefonemas e reuniões. Foi comum o 
nome da Renata como contato e dizem estar satisfeitos com esse canal de 
comunicação. A Figura 3.05 ilustra esses resultados. 

Como sugestão para ampliar o reconhecimento e o contato com a população os 
entrevistados apontam a participação em eventos locais, notícias transmitidas por radio, 
conversas pessoais, facebook e visitas ao empreendimento. O Sindicato Rural de 
Castro demonstrou desejo de ter um relacionamento próximo com a empresa, alinhar 
ideias e interesses mútuos com vista a promover ganhos para os dois lados.  

A percepção das secretarias é de que a empresa possui um comportamento reservado, 
onde não difunde suas ações e programas sejam eles econômicos ou sociais. Os que 
conhecem a empresa são os que estão vinculados diretamente com alguma ação, mas 
aqueles que não têm acesso direto sentem que as informações não são transmitidas.  

Há certa compreensão da postura escolhida, entretanto a opinião é que a divulgação 
pode mostrar os benefícios que já estão sendo gerados pela presença da Cargill, como 
é o caso do Projeto Geração Futuro. 

Figura 3.05 – Meio de Comunicação com o Empreendimento, Castro, 2015 

 

  

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 

As instituições entrevistadas acreditam que a empresa poderá trazer benefícios, 
ilustrado na Figura 3.06, principalmente por meio de parcerias. 

A Secretaria da Educação manifestou que atualmente não é realizada nenhuma 
parceria entre o empreendimento e a secretaria. As faixas etárias atendidas são 
estudantes que estão em nível escolar de competência do estado. Os alunos da 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental não são alvo de nenhum 
programa ou projeto social. 

A Secretaria de Obras Públicas visualiza um potencial de parceria com 
reaproveitamento de resíduos como energia e geração de renda. Através do Programa 
de Resíduos, os galhos e resíduos de podas seriam enviados para a Associação de 
Catadores que fariam o tratamento e venderiam posteriormente para a Cargill com 
valores competitivos.  
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A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social já é beneficiada pelo 
empreendimento, por meio do Projeto Geração Futuro. Segundo a Secretaria o Projeto é 
bem avaliado pelos que conhecem, pelos beneficiários e pela própria instituição. 

A EMATER deseja realizar parcerias em projetos ambientais voltados para microbacias. 
Já a Secretaria de Segurança Pública visualiza parcerias por meio de projetos de 
conscientização. A Fundação ABC tem o interesse de desenvolver linhas de pesquisa e 
projetos em conjunto com o empreendimento. 

Mais da metade dos entrevistados afirmou não possuir nenhuma parceria com a 
empresa. A maioria conhece o Projeto Geração Futuro. Ressalta-se que a  maioria dos 
entrevistados desse grupo são Secretarias Municipais, o que contribui para o 
conhecimento do projeto. Entrevistados apontam que a população em geral recebe 
pouca informação dos programas e projetos desenvolvidos pela Cargill. 

Figura 3.06 – Demais Percepções e Impactos do Empreendimento, Castro, 2015 

   
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 
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3.2 – Atores Sociais do Município de Castro  

3.2.1 – Poder Público 

3.2.1.1 – Nome da Instituição: Prefeitura de Castro 

Descrição: Prefeito do município de Castro. Reinaldo Cardoso é natural de Castro, formado 
em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, 1968. Ingressou na política em 1988, 
quando se elegeu prefeito pela primeira vez.  

Maurício Copacheski é médico veterinário, assumiu a Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente no ano de 2013.  

Nome do entrevistado/função: Reinaldo Cardoso e Maurício Copacheski  

Transcrição da entrevista: 

Para o Prefeito de Castro o Distrito Industrial será o novo polo industrial de Castro. A vinda da 
Cargill mudou o direcionamento do município que passará a ser reconhecido como Castro 
antes e Castro depois. Menciona a avaliação do PIB agropecuário por município. Neste ano 
Castro ocupou o 25° lugar no ranking nacional e espera que no período de 5-10 anos se 
encontre entre os 10 municípios.   

Além da relevância no PIB agropecuário o processo de industrialização irá possibilitar que o 
município alcance outros patamares, decorrente do aumento de impostos que irão direto para 
o município como o ISS.  Historicamente a industrialização foi deficiente no município e a 
instalação de uma indústria do porte da Cargill, 2° maior fábrica no Brasil, acarreta na 
evolução econômica do município. Além disso, hoje a Cargill atua na sociedade de forma 
direta. O impacto direto para Castro e região é a mudança de comportamento no empresário.    

Acredita que a instalação do empreendimento trará recursos financeiros, aumento na 
arrecadação de tributos e contribuirá para a economia e o comércio local.  A prefeitura 
manifesta que não interfere comercialmente.  

Menciona que  Abapan será beneficiada em detrimento de Socavão pela facilidade de acesso 
ao primeiro asfalto. 

O prefeito identifica que a instalação do empreendimento trará resultados financeiros, como a 
a vinda de outras empresas para o município. O processo já teve início.  

De forma política a empresa no município aumenta a capacidade de negociação com o 
governo do estado. 

Ele acredita que o empreendimento poderia melhorar a comunicação com a população como 
um todo, e que para mudar isso podem ser feitas visitas das escolas, participações em datas 
comemorativas e em projetos sociais e esportivos. No entanto, menciona a preocupação única 
da Cargill com a geração de empregos.  

O empreendimento pode trazer benefícios à prefeitura. A relação com a Cargill é boa, embora 
a divulgação das parcerias ocorra de forma discreta. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável  

Tema crítico 1: Aumento dos recursos financeiros  

Tema crítico 2: Resultados financeiros e arrecadação de tributos 

Tema crítico 3: Vinda de outras empresas  para o município  

Tema crítico 4: Aumento da capacidade de negociação com o governo do Estado 
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3.2.1.2 – Nome da Instituição: Prefeitura Municipal de Castro 

Descrição: Vice Prefeito do município de Castro. Administrador de empresas pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Experiência profissional de 21 anos, a frente 
das empresas do Grupo Calpar, Marcos Bertolini, além de ocupar o cargo eletivo de vice-
prefeito, assume a fusão das Secretarias de Planejamento e Gestão Pública.  

Nome do entrevistado/função: Marcos Bertolini / Vice-prefeito  

Transcrição da entrevista: 

O empreendimento já gera emprego para a população local e contribui para a economia e 
comércio da região, bem como aumento da arrecadação de tributos. A vinda de pessoas de 
fora é positiva, pois agrega qualidade aos trabalhadores locais.  

Ressalta que a Cargill não é uma empresa grande, assim não irá contratar um número 
elevado de pessoas. Com as demais empresas do Complexo, acredita que será diferente. No 
ano de 2017 serão percebidos os reflexos. Sugere que o município implante capacitação 
voltada para área química 

A arrecadação será representativa apenas após o empreendimento entrar em operação. A 
Cargill aumenta o tamanho do bolo de arrecadação proveniente do Governo Estadual, e o 
processo industrial mantém o tamanho do bolo. 

A instalação do empreendimento ocasionará a vinda de outras empresas para Castro, que 
com a vinda da Gargill passou a ter relevância no contexto mundial. Já houve a vinda de 
pessoas com maior qualificação e franquias - Lojas Americanas, Condor, Subway e 10 
pastéis.  

O aumento no preço dos aluguéis ocorreu no período da obra. Hoje há imóveis vazios em 
função da redução da demanda e dos preços elevados.  

Participou de todo o processo da escolha da área para instalação da fábrica realizada pela 
Cargill. Atribui que os motivos foram a distância da cidade, aliado a disponibilidade de água, 
energia elétrica, milho e área. A localização evita a pressão urbana. Por sua vez, o PEOT 
assegura que no futuro não ocorra ocupação urbana com a proibição de instalação de 
condomínios na região. 

A produção do Distrito Industrial e da Castrolanda serão escoados pelo Contorno Norte. Serão 
desapropriados aproximadamente 45 hectares. O processo já foi aprovado pelo Conselho e 
será realizado com verbas do BID.  

A Cargill é conhecida por todos, mas as ações desenvolvidas estão restritas a um grupo 
pequeno. Sugere que a comunicação entre a instituição e o empreendimento pode ser através 
de conversas pessoais, reuniões, telefonemas e participações em eventos do município, como 
já ocorre na Semana da Pátria e no Dia do Soldado. 

A prefeitura já realizou parcerias com a Cargill. O vice-prefeito conhece os seguintes projetos 
sociais: Geração Futuro; SEBRAE: Papo de Varejo, parceria futura; SESI- SENAI e SENAC; 
Universidade para líderes da Cargill, evento mundial realizado em Castro, parceria com o 
Corpo de Bombeiros.  

Considera os programas relevantes para a região e para a inserção de Castro no contexto 
global. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável  

Tema crítico 1: Aumento da  arrecadação de impostos e recursos financeiros para o local 

Tema crítico 2:  Geração de empregos local e maior qualificação dos trabalhadores locais 

Tema crítico 3: Importância do município de Castro no contexto global 

Tema crítico 4: Aumento nos preços dos aluguéis  
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3.2.1.3 – Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Descrição: Arquiteto e urbanista, Jaime Pusch, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano no ano de 2011. Foi o primeiro secretário de Planejamento de Castro, em 1989, na 
primeira gestão de Reinaldo Cardoso. 

Nome do entrevistado/função: Jaime Pusch / Arquiteto e atual Secretário   

Transcrição da entrevista:  

A preocupação principal do Secretário é o fato do município de Castro não estar preparado 
para o compromisso assumido com a vinda de uma empresa do porte da Cargill, 
especialmente pela baixa disponibilidade de trabalhadores  capacitados e o impacto financeiro 
que o município enfrentou, como a realização da terraplanagem e a isenção de impostos.  

A instalação do empreendimento industrial significa um novo aprendizado. Voltado para o 
desenvolvimento tecnológico, mudança de hábito e percepção dos empresários locais.   

O secretário identifica o momento atual como o 2° Ciclo da Industrialização voltada para a 
agropecuária.  Preocupa-se com a baixa disponibilidade de trabalhadores mais capacitados. 
Menciona ainda que no município os investidores e os prestadores de serviço de pequeno 
porte irão adequar-se ao novo momento. De forma geral, o empreendimento trará melhorias, 
na forma de recursos financeiros, contribuindo para a economia e o comércio local.  

Não há receio de impactos ambientais negativos causados pelo empreendimento. No entanto 
menciona que o consumo de água no Rio Iapó terá que ser bem planejado. A preocupação do 
consumo da água é a tipologia da indústria que a Cargill e o distrito industrial irão implantar.  

O entrevistado posiciona-se, em nome da instituição, favorável ao empreendimento. Relata 
acreditar que o maior benefício trazido será a geração de empregos e está aberto para a 
formação de parcerias e participação da Cargill nos Conselhos Municipais.  

Percepção sobre o empreendimento:  Favorável 

Tema crítico 1: Empreendimento trará melhorias para o local. 

Tema crítico 2: Empreendimento será gerador de empregos. 

Tema crítico 3: O empreendimento não trará problemas ambientais. 

Tema crítico 4: O empreendimento contribuirá com a economia e comércio local. 
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3.2.1.4 – Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística 

Descrição: Engenheiro civil, 39 anos. Em 2011 assumiu a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Logística. 

Nome do entrevistado/função: Edmir R. Kirchof / Secretário 

Transcrição da entrevista: 

Acredita que o empreendimento trará desenvolvimento econômico para a região e irá alterar o 
perfil econômico do município, fortalecendo o setor industrial e contribuindo para a elevação 
da qualificação dos trabalhadores locais. Citou como exemplo a vinda do SENAI ao município. 

Mencionou como principal contato com a Cargill a Renata Macedo e o Derli.  

A instituição já realizou diversas parcerias com a Cargill, principalmente demandas, como 
execução da terraplanagem, adutora e pavimentação 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável  

Tema crítico 1: Desenvolvimento econômico para a região 

Tema crítico 2: Mudança no perfil econômico do município 

Tema crítico 3: Elevação da qualificação dos trabalhadores locais 

 

3.2.1.5 – Nome da Instituição: Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Descrição: A empresária do setor de projetos, móveis e decoração assumiu a Secretaria, no 
ano de 2012. Engenheira civil formada pela Universidade Federal do Paraná.  

Nome do entrevistado/função: Neide Y. Higaki Watanabe / Secretária de Obras 

Transcrição da entrevista: 

A atração de pessoas de fora é vista como um impacto positivo, pela qualificação dos 
trabalhadores locais. Cita o aproveitamento melhor do SENAI para a promoção de cursos. A 
presença da empresa ajuda o município a se organizar. A presença do empreendimento na 
região gera motivação, qualidade de vida e troca de conhecimento com a população. 

A criação de um telefone 0800 seria uma forma de ampliar o conhecimento e reconhecimento 
do empreendimento, mas não identifica benefícios para a instituição.  

Existe interesse na parceria com relação à destinação de resíduos sólidos. Como os resíduos 
do aterro municipal são exclusivamente domésticos, e não empresariais, o programa ainda 
não foi efetivado. Assim, os resíduos da Cargill poderiam ser reciclados ou reaproveitados 
(interesse da Secretaria). Há interesse da secretaria em enviar folhas e resíduos de poda para 
a associação de catadores e possivelmente vender para a Cargill. 

A entrevistada conhece o Projeto Geração Futuro. Avalia o projeto como excelente, porém, 
com resultados não imediatos. Segundo ela há pouca divulgação junto a população. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Atração de pessoas de fora aumentará qualidade dos trabalhadores 

Tema crítico 2: Promoção de cursos junto ao SENAI e projetos com jovens 

Tema crítico 3: Organização e crescimento do município 

Tema crítico 4: Motivação, qualidade de vida e conhecimento para a população 
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3.2.1.6 – Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Saúde 

Descrição:  Coordenadora de Atenção à Saúde. Ocupa o cargo há mais de 1 ano.  

Nome do entrevistado/função: Gislaine Gonçalves - Coordenadora de Atenção a Saúde 

Transcrição da entrevista: 

O empreendimento criará empregos e contribuirá para a economia e o comércio local, além de 
possibilitar melhorias nas condições de vida. A geração de empregos, já ocorreu. 

A atração e a consequentemente vinda de pessoas de fora do município são considerados 
impactos negativos, pela pressão sobre a infraestrutura, saúde e educação.  

O auxílio da Cargill poderia ocorrer por meio de programas sociais. A implantação dos 
mesmos acarretaria na melhoria das condições de saúde como redução no uso de drogas, 
álcool e diminuição dos índices de violência.  

A comunicação entre a instituição e o empreendimento poderá ser feita através da enfermeira 
que trabalha na empresa.  Ainda não houve parcerias pelo desconhecimento da possibilidade 
por parte da instituição. Ela afirma conhecer apenas o Projeto Geração Futuro.  

Percepção sobre o empreendimento: Indiferente 

Tema crítico 1: Criação de empregos e contribuição para a economia e comércio local 

Tema crítico 2: Atração das pessoas de fora de forma negativa  

Tema crítico 3: Melhorias nas condições de vida da população 

Tema crítico 4: Pressão sobre a infraestrutura, saúde e educação 

 

3.2.1.7 – Nome da Instituição: Secretaria Municipal da Família e Serviço Social 

Descrição: Ocupa o cargo de superintendente há 8 meses.  

Nome do entrevistado/função: Ataise Maroneze / Superintendente Social e Assistente Social 

Transcrição da entrevista: 

A entrevistada afirma que o empreendimento irá criar empregos da população local. No 
entanto a atração de pessoas de fora será um impacto negativo para a região. Cita o 
acréscimo do número de famílias vivendo em favelas, de 2 a 3 mil. Tal fato poderá pressionar 
a infraestrutura, saúde e educação (aumento de matrículas nas escolas). 

Em longo prazo, a presença do empreendimento irá aumentar o número de pessoas nos 
hotéis, gerando recursos financeiros e crescimento pelo movimento na cidade. Conclui assim 
que a instalação do empreendimento poderá executar programas e expandir os já existentes. 

A instituição possui parceria com a Cargill no Projeto Geração Futuro, bem avaliado. Conhece 
também o programa social da Cargill voltado às famílias que, segundo ela, é positivo e deve 
ser ampliado. Renata é o meio de comunicação entre a instituição e o empreendimento.  

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Empregos para a população local 

Tema crítico 2: Atração de pessoas de fora é negativo (favelas) 

Tema crítico 3: Pressão infraestrutura, saúde e educação - criar e expandir programas sociais 

Tema crítico 4: Aumento da geração de recursos financeiros para a região 
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3.2.1.8 – Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Educação 

Descrição: Ocupa o cargo há 3 anos. 

Nome do entrevistado/função: Dircéia Osako / Superintendente Pedagógica 

Transcrição da entrevista: 

O empreendimento irá criar empregos, contribuirá para a economia e o comércio local, além 
de possibilitar o desenvolvimento econômico para a região. Em contrapartida, a atração de 
pessoas de fora é um impacto negativo, pois pode aumentar a marginalização, o que se 
configura como um maior risco para a população devido ao aumento da criminalidade. 

A instalação do empreendimento contribuirá com programas sociais de capacitação, os quais 
irão alterar o modo de vida da população de forma positiva. O contato para comunicação 
instituição-empreendimento é a Renata. A Secretaria pode ser beneficiada através de 
parcerias, programas (Setor de Programas e Projetos) e auxilio nas atividades. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Criação de empregos e melhoria na economia/comércio local 

Tema crítico 2: Atração de pessoas de fora ocasiona risco de marginalização e criminalidade 

Tema crítico 3: Contribuição com programas sociais de capacitação 

 

3.2.1.9 –  Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Educação 

Descrição: Ocupa o cargo desde 2012. 

Nome do entrevistado/função: Luciane A. da Silva Farias / Coordenadora do Setor de Projetos 

Transcrição da entrevista: 

O empreendimento acarretará em melhorias e transformações para o local, além de mudanças 
no modo de vida da população. A instalação possibilitará uma visão da potencialidade de 
Castro, com aumento da sua visibilidade. As consequências serão a instalação de outras 
indústrias, o aumento dos preços do aluguel e, de forma positiva melhoria da qualificação dos 
trabalhadores locais.  

O Projeto Geração Futuro da Cargill foi mencionado como impacto positivo na população. 
Sugere-se a expansão do mesmo, além da elaboração e financiamento de futuros programas 
e projetos para os primeiros anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, efetivação do 
Programa Horta nas Escolas; patrocínio do jornal Gazeta do Povo, que tem seus exemplares 
nas escolas e é utilizado pelos alunos (hoje patrocinado pela Rodonorte); estabelecer relação 
de apadrinhamento, já que ter relações de parcerias com a área de Projetos e Programas da 
Secretaria de Educação pode funcionar como uma divulgação para a Cargill; e também a 
possibilidade de auxilio para o EJA. 

A comunicação entre o empreendimento e a instituição pode ser feita através de conversas 
pessoais, reuniões e contatos em comum (ela cita como contato a Renata). 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Cargill trará transformações para a região 

Tema crítico 2: Alteração no modo de vida da população 

Tema crítico 3: Aumento da visibilidade de Castro  e da qualificação dos trabalhadores locais  
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Tema crítico 4: Ampliação do Projeto  Geração Futuro 

3.2.1.10 – Nome da Instituição: Diretoria de Meio Ambiente 

Descrição: Mariane é Diretora do Departamento de Resíduos Sólidos e ocupa o cargo de 
suplente da Diretoria de Meio Ambiente no Conselho de Meio Ambiente de Castro. Daiane é 
bióloga. 

Nome do entrevistado/função: Mariane  Urbanski e Daiane Molin 

Transcrição da entrevista:  

As entrevistadas afirmaram que o empreendimento trará empregos e recursos financeiros para 
a região. Por outro lado, é inevitável a pressão sobre a infraestrutura, saúde e educação, além 
do aumento do tráfego de veículos com interferência nas vias de acesso.  

Elas apontaram a atração de pessoas de fora para a região como um efeito negativo, pois não 
acreditam que a população de Castro será beneficiada com a oferta de empregos. Já houve o 
aumento do preço dos aluguéis e redução de imóveis disponíveis para alugar. 

Indicaram que uma homepage institucional e disponibilização do contato com a Cargill são as 
principais formas de promover o conhecimento e reconhecimento do empreendimento perante 
a população. Citaram como programas sociais da Cargill os cursos realizados pelo SENAC. 
Como benefícios provindos do empreendimento, citaram que na época das obras a instituição 
recebeu doações, além do tratamento da água utilizada.  As parcerias já formadas, foram 
doações da Cargill, que participa do Conselho Municipal do Meio Ambiente.  

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Geração de empregos, recursos financeiros e desenvolvimento econômico 

Tema crítico 2: Atração de pessoas de fora é impacto negativo 

Tema crítico 3: Melhoria na infraestrutura local 

Tema crítico 4: Preocupação com a destinação dos resíduos 

 

3.2.1.11 – Nome da Instituição: Secretaria Municipal de Segurança Pública  

Descrição: Egressou do curso de Direito no ano de 1992. Ocupa o cargo há 10 anos. 

Nome do entrevistado/função: Regina Maria Vassão Iezak 

Transcrição da entrevista: 

Após a instalação da Cargill, Castro aumentou a visibilidade. Deixou de ser vista apenas como 
a capital do leite. O posicionamento da Cargill é positivo, pois manifesta preocupação com as 
politicas sociais. Sugere a divulgação das vagas de emprego da Cargill no SINE. 

Para ampliar o conhecimento da Cargill perante a população local sugere divulgação nas 
redes sociais e menciona a baixa divulgação das ações desenvolvidas pela Cargill. Realiza 
atividades relevantes, mas a divulgação é restrita. Menciona a entrega da ambulância 
divulgada para um grupo pequeno e baixa participação. 

A Secretaria não desenvolve nenhum projeto em parceria com a Cargill, apenas contato 
pessoal com a Renata. Busca parceiros para a construção da cidade do trânsito.  

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Empreendimento irá criar empregos para a população local  

Tema crítico 2: Visibilidade para o município   
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Tema crítico 3: Preocupação com as políticas sociais  do município 

3.2.1.12 – Nome da Instituição: Procuradoria Geral do Município de Castro 

Descrição: Os entrevistados são advogados da Procuradoria Geral do Município de Castro 

Nome do entrevistado/função: Paulo Martins e Humberto H. Maroneze / Advogados 

Transcrição da entrevista: 

Os entrevistados afirmam que o empreendimento irá criar empregos e contribuirá para a 
economia e comércio local, além do aumento da arrecadação de tributos. O mercado 
imobiliário foi afetado com o aumento dos preços dos aluguéis, pelo aumento da demanda. A  
instalação de franquias é uma mudança, bem como a alteração nos hábitos e costumes. 

Mencionam que a Cargill como indústria ainda não está atuante. A visibilidade é baixa e 
sugerem que a empresa seja mais atuante com a participação em eventos com mais 
visibilidade, como projetos culturais e comunicar de forma explícita a contribuição. Sugerem 
que a Cargill faça redirecionamento de recursos para outros projetos com maior visibilidade, 
além de divulgação nas redes sociais, rádio e televisão.  Conhecem o Projeto Geração Futuro. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Criação de empregos para a população local 

Tema crítico 2: Contribuirá  para economia e comércio local 

Tema crítico 3: Aumentará arrecadação de tributos, especialmente ISS e outros diretos  

Tema crítico 4: Proporcionará maior desenvolvimento tecnológico 

 

3.2.1.13 – Nome da Instituição: EMATER 

Descrição: Ocupam os cargos de extensionista rural há 27 e 22 anos, respectivamente 

Nome do entrevistado/função: Helcio Ferro, agrônomo e Irmo Schmitz, técnico agropecuário 

Transcrição da entrevista:  

O  empreendimento gerou empregos na época da construção da fábrica e irá criar mais. Além 
disso, contribuirá para a economia e comércio local, qualificação dos trabalhadores locais e o 
aumento da demanda de eucalipto para energia.  

O aumento da oferta de cursos de capacitação e o aumento do número de pessoas que 
residirá em Castro são identificados como positivos. Haverá aumento na demanda por 
alimentos e ampliação do local de venda dos produtos, especialmente milho. 

Os entrevistados apontam que os meios de comunicação podem ser reuniões de conselho, 
através dos próprios produtores, jornal regional, redes sociais, televisão e rádio.  

Sugerem parcerias e projetos para microbacias, atendimento aos produtores e programas 
ambientais. Participam junto ao empreendimento, no Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
Conhecem o Projeto Cidadão e Capacitação para Jovens da Cargill. 

Percepção sobre o empreendimento. Favorável 

Tema crítico 1: Geração de empregos e contribuição para economia e comércio local 

Tema crítico 2: Aumento da demanda de milho para o agricultor e madeira para energia 
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Tema crítico 3: Qualificação dos trabalhadores locais  

3.2.2 – Associações 

3.2.2.1 – Nome da Instituição: Associação Comercial e Empresarial - ACECASTRO  

Descrição: Ocupa o cargo de presidente desde o ano de 2004. 

Nome do entrevistado/função: Lino Lopez / Presidente  

Transcrição da entrevista:  

A cidade já recebeu impactos da vinda Cargill como: a interferência nas vias de acesso, 
valorização imobiliária e a chegada de trabalhadores temporários. As alterações foram 
positivas, pelo aumento da produtividade da região e ingresso de novas empresas no 
município.  

Castro apresenta potencial histórico, entretanto são impostas restrições aos lojistas.  

O empreendimento pode firmar parcerias e participação da Associação. Sugere o apoio ao 
Projeto Sonhos de Natal. Os meios de comunicação entre a instituição e o empreendimento 
ocorrem através de Renata. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Interferência nas vias de acesso 

Tema crítico 2: Trabalho temporário e Valorização imobiliária 

Tema crítico 3: Chamada de novas empresas e aumento da produtividade da região 

 

3.2.2.2 – Nome da Instituição: Fundação ABC 

Descrição: Ocupa o cargo de assessor de comunicação da presidência há 10 anos 

Nome do entrevistado/função: Silvio Bonawitz / Assessor de comunicação 

Transcrição da entrevista: 

 O entrevistado acredita que o empreendimento trará melhorias para o local, como progresso e 
novos conhecimentos para população. A vinda da Cargill trouxe visibilidade para Castro, além 
de diversificar as empresas, anteriormente eram apenas Castrolanda e Tigre. Os efeitos da 
vinda da Cargill já são percebidos pela instalação de novas empresas – franchising. Houve a 
decisão local de efetuar investimentos e acredita que novas empresas virão.    

Além disso, contribuirá para o desenvolvimento econômico e o comércio da região. Ele afirma 
que o empreendimento expressa um marco evolutivo na região. Oportunidade de aprendizado  
para o novo , por meio de capacitação e treinamento para os funcionários. Castro foi visto 
como relevante pelo aspecto histórico agora será conhecido pelo polo industrial.  

Já existe o Projeto Ambiental de Conservação de Água e poderão ser implantados outros. O 
contato da Fundação com a Cargill ocorre por e-mail e telefone. Sugere a implantação de 
visitas à fábrica, encontro entre os assessores de comunicação.  A linguagem usada na 
comunicação não é adequada para a população local e torna-se pouco efetiva. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Trará melhorias para o local, como progresso e novos conhecimentos 
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Tema crítico 2: Já contribuí para a economia e comércio local, investimento novas empresas  

Tema crítico 3: Marco de evolução para o município, por meio da divulgação de Castro  

Tema crítico 4: Desenvolvimento econômico para a região 

3.2.3 – Sindicatos 

3.2.3.1 – Nome da Instituição: Sindicato Rural de Castro 

Descrição: Ocupa o cargo há alguns anos e foi recomendado pelo presidente 

Nome do entrevistado/função: Eduardo Medeiros Gomes / Vice Presidente 

Transcrição da entrevista: 

O empreendimento irá criar empregos para a região e a vinda de pessoas de fora é positiva. 
Aumentará a qualificação e o padrão de exigência. Haverá contribuição para a economia 
regional, devido à compra de milho local e à inserção no ambiente industrial. A instalação do 
empreendimento eleva o padrão tecnológico da região, o que beneficia a instituição. Acredita 
que o preço do milho terá diferencial. O simples fato da interação da empresa com a 
população local acarreta na transmissão de conhecimento. O sindicato oferece mais de 1000 
cursos por ano.  Poderá desenvolver parcerias/ projetos em conjunto com a Cargill. 

Não teve nenhum contato, mas teria interesse em receber a Cargill para uma visita na sede do 
sindicato. Acredita que poderão ter vários pontos em comum. Sugere como formas de 
comunicação conversas, visitas até o empreendimento, reuniões com instituições locais.  

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Geração de empregos e atração de pessoas - qualificação  padrão de exigência  

Tema crítico 2: Inserção no ambiente industrial 

Tema crítico 3: Contribuição para economia e comércio (compra do milho local) 

Tema crítico 4: Interação população/empreendimento 

3.2.4 – Empresa privada 

3.2.4.1 – Nome da Instituição: Empresário local  

Descrição: O Grupo atua no agronegócio.   

Transcrição da entrevista: 

Visualiza que o empreendimento trará melhorias e criará empregos para a população local, 
além da oportunidade de cursos para os jovens e de aumento da qualificação dos 
trabalhadores. O principal contato com a Cargill é a Renata. Para maior reconhecimento da 
Cargill o empreendimento deve promover sua divulgação e participação em eventos.  

O empreendimento valoriza a área e imóveis na região. Já realizou parceria com a Cargill. 
Segundo o entrevistado, a Cargill promove a industrialização e aumenta a produção industrial 
do município, caracterizando-se como um empreendimento relevante para o desenvolvimento 
da cidade. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Geração de empregos e qualificação dos trabalhadores locais 
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Tema crítico 2: Valorização e desenvolvimento da área/região 

Tema crítico 3: Oportunidade de cursos para jovens 

3.3 – Castrolanda 

Em Castrolanda, a presença do empreendimento é vista de forma crítica. Os aspectos 
negativos foram mencionados de forma mais ampla. Atribui-se a visão em função da 
realidade local, como o fato de ser uma colônia holandesa, possuir uma organização 
própria, e ter a presença da Cooperativa Castrolanda. A situação faz com que ocorra 
uma percepção do empreendimento diferenciada. 

Entre os aspectos positivos da presença da Cargill, a criação de empregos (Figura 3.07)  
foi mencionada de forma frequente, entretanto alguns apontaram que o número de 
empregos ocorreria principalmente na sede do município e não em Castrolanda, o que 
evidencia a perspectiva dos residentes.  

Outros impactos positivos foram a contribuição ao comércio local, o desenvolvimento 
econômico, aumento de tributos e melhoria na infraestrutura local, especialmente 
próximo ao empreendimento.  

No que diz respeito, ao comércio local, a presença do empreendimento aumentou a  
demanda de milho, comprada dos produtores rurais locais, via cooperativa. Há  
expectativa da construção do chamado Contorno Norte que servirá para resolver o 
problema do trânsito na região. Demais aspectos positivos podem ser visualizados na 
Figura 3.07. 

Os aspectos negativos, apontam que a presença do empreendimento interferiu  nas vias 
de acesso. Apontaram que o aumento do tráfego de caminhões em uma pista de mão 
dupla passou a gerar congestionamentos constantes. Castrolanda foi  mais atingida, 
pois os moradores utilizam a rodovia de forma ampla. 

A atração de pessoas de fora, apontada como um aspecto negativo para os moradores 
da colônia implica em maior pressão na infraestrutura pública e aumento da 
criminalidade. A pressão na infraestrutura de energia local foi citada pois, segundo 
entrevistados, após a chegada do empreendimento passou a haver quedas de energia  

O impacto ambiental da água, principalmente vinculado ao interesse em conhecer o 
processo da Cargill em relação ao uso do recurso. Apenas a Associação de Moradores 
apontou a preocupação com a escassez. O gerente da instituição afirma que ainda não 
se configura como um problema, entretanto se não houver cuidado por parte dos 
usuários, principalmente indústrias, a disponibilidade da água pode reduzir. O moinho – 
Memorial da Imigração Holandesa – local onde a associação se estabelece enfrentou  a 
falta de água do poço artesiano, pela primeira vez.  

A especulação imobiliária, principalmente em Castro, foi apontada pelos moradores de 
Castrolanda como um efeito negativo..  

Na Colônia 12% dos entrevistados manifestaram-se contrários  ao empreendimento e 
76% favoráveis. 
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Figura 3.07 – Percepção do Empreendimento, Castrolanda, 2015 

 

 
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 

A Figura 3.08 apresenta os resultados referentes à comunicação. No que se refere aos 
meios de comunicação com a empresa, 44% afirmam ter algum contato direto com a 
indústria, sendo conversas pessoais a principal forma. Renata é o principal contato. 
Outros 56% não possuem nenhum meio de comunicação, a maioria demonstrar 
interesse em estabelecer contato com empreendimento, os demais, principalmente as 
escolas e o lar de idosos, gostariam de ter mais acesso à Cargill e que as ações da 
empresa na Colônia fossem mais transparentes. 

Para ampliar este contato os moradores sugerem o uso de redes sociais e mencionam 
noticias transmitidas por rádio, realização de reuniões, home page institucional e e-mail. 
Contatos por meio de visitas também foram sugeridos para vários públicos, como 
estudantes e moradores. 



22 2015 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

 

Figura 3.08 – Meio de Comunicação com o Empreendimento, Castrolanda, 2015 

 

 
 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 

Praticamente a totalidade das instituições pertencentes à colônia que foram 
entrevistadas espera que a presença da empresa na região as beneficie. Dentre elas 
pode-se destacar a Associação de Assistência Social de Castrolanda, que reconhece a 
atuação da empresa por meio do Projeto Geração Futuro como uma ação positiva para 
os jovens locais e alinhada com as ações já promovidas pela associação. Nesse sentido 
citam parcerias para ampliar as atividades. 

A Associação de Moradores também apresenta interesse em parcerias. Disponibiliza o 
espaço da associação, o moinho, para as necessidades da Cargill em contrapartida ao 
apoio nas atividades e necessidades da associação. O lar de idosos também vê a 
empresa como uma fonte de recursos sociais. Apesar do elevado interesse na formação 
de parcerias, poucas foram as instituições que já as executaram de fato.  

Mais da metade dos entrevistados conhecem o Projeto Geração Futuro, entretanto 
poucos sabem o objetivo, a atuação e os resultados alcançados pelo projeto. Identificou-
se que apenas as instituições que tem relação direta com o projeto o conhecem de fato. 
Os demais mencionam que a Cargill promove cursos de capacitação para jovens.  
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3.4 – Atores Sociais de Castrolanda 

3.4.1 – Poder Público 

3.4.1.1 – Nome da Instituição: Escola Municipal Professor Relindies B. Capilé 

Descrição: Foi entrevistada a Diretora da Escola, ministra cursos até 5° ano.  

Nome do entrevistado/função: Jussara de Fatima Banisk - diretora 

Transcrição da entrevista: 

Acredita que o empreendimento irá gerar empregos para pessoas de fora, e não para 
a população local. No entanto menciona o desenvolvimento econômico regional. 

Cita o problema da interferência nas vias de acesso pelo excesso de tráfego, 
especialmente caminhões. Afirma ainda que o incremento do fluxo de pessoas poderá 
aumentar os índices de violência. 

Mencionou a visita de funcionários da Cargill até a escola. Na ocasião disseram que 
iriam investir, mas não houve retorno. Outras empresas como Castrolanda e Tigre 
realizaram doações. 

Acredita em projetos e parcerias entre Cargill e a escola.  

Hoje não há nenhuma forma de comunicação com a Escola.  Desconhecem o Projeto 
Geração Futuro. 

Percepção sobre o empreendimento: Indiferente. Acredita, no entanto que parcerias e 
projetos poderão trazer benefícios. 

Tema crítico 1: Empreendimento irá gerar empregos para a população de fora. 

Tema crítico 2: Aumento do tráfego nas vias. 

Tema crítico 3: Empreendimento trará desenvolvimento econômico. 

Tema crítico 4: Empreendimento trará aumento da violência. 
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3.4.1.2 – Nome da Instituição: Escola Estadual do Campo Castrolanda 

Descrição: A pedagoga e a diretora da escola mencionaram a baixa perspectiva dos 
alunos . O número de alunos egressos que chegam ao nível superior é inferior a 10%.  

Nome do entrevistado/função: Maria Estela / Diretora e Maria Helena /pedagoga 

Transcrição da entrevista: 

Acredita que o empreendimento irá criar empregos para a população de Castro e 
desenvolvimento econômico regional. Além do aumento na arrecadação de tributos. 

O ingresso da Cargill incentivará o estudo de áreas específicas, vinculadas  à área de 
atuação da empresa.. 

A Escola não mantém nenhuma comunicação com a empresa. Sugere, como meios 
para o reconhecimento do empreendimento junto à população, reuniões e visitas da 
comunidade, inclusive dos alunos. Desconhecem qualquer programa da Cargill. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Empreendimento irá criar empregos  

Tema crítico 2: Empreendimento aumentará arrecadação de tributos 

Tema crítico 3: Incentivo do estudo de áreas específicas 

Tema crítico 4: Empreendimento trará desenvolvimento econômico para a região 

 

3.4.1.3 – Nome da Instituição: Posto de Saúde  da Família Gerrit Hendrik Morsink 

Descrição: Agente Comunitária de Saúde na área localizada nas imediações da 
Cargill. Menciona o discurso que escuta das famílias que atende. São os empregados 
das fazendas.   

Transcrição da entrevista:   

A ACS citou que para a população local, ou seja os empregados das fazendas e famílias, a 
vinda da Cargill será mais um oportunidade de trabalho, além do trabalho tradicionalmente 
desenvolvido nas fazendas.  

Obtém informações da Cargill e dos cursos pelo rádio. Conhecem o Projeto  Geração Futuro 
através dos cursos existentes no Centro da Juventude no Abapan. 

Sugerem veicular na rádio, redes sociais e cartazes as informações da empresa.   

O posto de saúde realiza vacinação na Cargill, único vínculo existente. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável pela geração de emprego. 

Tema crítico 1: Empreendimento irá criar empregos para a população local; 

Tema crítico 2: Trará melhorias econômicas para o local. 
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3.4.2 – Associações 

3.4.2.1 – Nome da Instituição: ELETRORURAL 

Descrição: Atua na Eletrorural há 25 anos.  A cooperativa foi fundada em 1970 para fornecer 
energia para as propriedades rurais e possibilitar o fornecimento para os moradores. A empresa 
forneceu energia elétrica para o canteiro de obras. O engenheiro explicou que no período de 
construção da fábrica a carga era alta e havia oscilação de energia. Após a implantação da 
fábrica, junho de 2014, acabou e hoje não ocorre mais. 

Nome do entrevistado/função: Tateki Kanjo Kojima / Engenheiro Eletrônico /Gerente Geral  

Transcrição da entrevista:  

A chegada da Cargill foi um divisor de águas para o município de Castro. Houve aumento da 
renda per capita. 

A empresa teve a preocupação em investir em cursos. A Cargill capacita os moradores através 
do Projeto Geração Futuro 

A geração de empregos, criada na fase de construção, reduziu drasticamente  após o início da 
operação.  Nesta fase exigem-se profissionais com qualificação, exemplifica que para 300 
trabalhadores há 70 especializados. Tal fato faz com que a maioria dos técnicos seja de fora. 
Por um lado aumenta a capacidade de aprendizagem local e altera a dinâmica de conhecimento. 

As vias de acesso pioraram pelo aumento do fluxo de veículos. Os preços aumentaram, 
especialmente os de aluguéis.  Havia expectativa que a Cargill iria construir um condomínio 
fechado. 

Sugere que o programa de comunicação social divulgue as ações da Cargill, pois a população 
em geral sabe pouco sobre a atuação da empresa. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável, empresa já  está consolidada. 

Tema crítico 1: Ingresso da Cargill possibilitou a vinda de novas empresas   SENAI, CEFET, 
imobiliárias e novos técnicos 

Tema crítico 2: Empreendimento trará recursos financeiros para o local 

Tema crítico 3: Interferências nas vias de acesso – dificultou o acesso; 

Tema crítico 4: Pouca qualificação profissional local.  
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3.4.2.2 – Nome da Instituição: Associação de Assistência Social de Castrolanda 

Descrição: A Associação está vinculada ao Centro de Atendimento à Criança oferece 
contraturno escolar para crianças e adolescentes, dos 6 aos 17 anos.  

Transcrição da entrevista:  

O empreendimento irá criar empregos principalmente para a população de Castro e 
região. Além de contribuir para a economia e comércio local.  

A instalação e operação do empreendimento acarretaram no aumento do fluxo de 
carros nas vias de acesso. Por outro lado, tal fato será um incentivo para melhorias 
na malha viária no entorno local, o que por consequência aumentará o movimento. A 
consequência final será a perda da privacidade. Já se observa um aumento no fluxo 
de pessoas no hotel e na pousada, localizados em Castrolanda.  

Acredita que o empreendimento poderá beneficiar a instituição. Houve uma tentativa 
de parceria e há um projeto da associação para os jovens. 

Conhece o Projeto Geração Futuro. Menciona a a necessidade de ajuda e apoio aos 
jovens. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável  

Tema crítico 1: Empreendimento criará empregos para a população local e contribuirá para a 
economia e comércio. 

Tema crítico 2: Interferência nas vias de acesso devido ao aumento do tráfego 

Tema crítico 3: Melhoria da malha viária, causa aumento no fluxo e perda de privacidade 
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3.4.2.3 –  Nome da Instituição: Associação dos Moradores de Castrolanda 

Descrição: Associação fundada em 1996, responsável pela coleta de lixo, zelar pela 
conservação das ruas, praças e passeios públicos, cuidar das estradas e da saúde da 
população. A Associação funciona como canal de comunicação e reivindicação junto 
à Prefeitura Municipal de Castro e demais entidades.  

Transcrição da entrevista: 

Acredita que o empreendimento trará empregos para a região e aumentará a 
arrecadação de tributos. Em contrapartida, afirma que a atração de pessoas de fora 
poderá gerar violência e a interferência nas vias de acesso pelo aumento do tráfego 
de veículos.  

Para garantir o reconhecimento da população sugere o maior envolvimento com a 
comunidade, como na participação e financiamento de eventos, reuniões e ações. 
Finalmente que os meios de comunicação entre a instituição e o empreendimento 
ocorram por telefone e e-mail. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Criação de empregos  

Tema crítico 2: Atração de pessoas de fora pode aumentar violência 

Tema crítico 3: Interferência nas vias de acesso pelo aumento do fluxo de veículos 

Tema crítico 4: Desenvolvimento de trabalhos sociais e envolvimento com a comunidade 
através do Projeto Geração Futuro 
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3.4.2.4 –  Nome da Instituição: Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA 

Descrição: Trabalha na Castrolanda há mais de 7 anos.  

Transcrição da entrevista:  

Acredita que a instalação do empreendimento criará oportunidades de parcerias 
futuras, como a que ocorre no programa de monitoramento ambiental da água da 
bacia do Rio Tibagi. Atualmente, as preocupações com a Bacia relacionam-se com o 
aumento do fósforo nos reservatórios. Afirma ainda que o empreendimento deve 
preocupar-se além do afluente Iapó.  

Conhece os programas sociais da Cargill na área de saúde e segurança, bem como o 
programa de monitoramento junto à Fundação ABC. Dentre os Programas Ambientais 
da Cooperativa, citou os seguintes: 

1- Gestão de Recursos Hídricos 

2- Emissões Atmosféricas 

3- Coleta Resíduos de Saúde Veterinária 

4- Licenciamento dos cooperados 

5- Fomento plantio de eucalipto 

6- Mapeamento de Uso do Solo 

7- Cartilha ambiental (3ª à 6ª séies -6.000 cartilhas) 

8-  Ação Educação Ambiental  - teatro, redação, frases 

9- Feira Agroleite – coleta seletiva, resíduos saúde veterinária 

10- Membro Comitê Bacia Tibagi 

11- Membro CMMA 

12- Atuação Políticas Públicas Estaduais 

13- Parceria Emater: Projeto Recuperação de Nascentes (municipal) 

14- Programa de Coleta de Óleo Cozinha (parceria município) 

15- Reuso Água UBL – Lavador de Batatas 

16- Captação Água da Chuva – Frigorífico 

17- Biodigestor – MDL 

18- Projeto Uso de Energias Renováveis (plantio eucalipto, energia fotovoltáica) 

Citou Jan Haasjes como um cooperado que incentiva a inovação na área ambiental. 
O contato com a Cargill ocorre através de contatos pessoais, sendo o principal 
contato Rudolfo pois houve parceria entre as empresas na época do licenciamento da 
Cargill e Frigorífico. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Monitoramento da qualidade da água da Bacia do Tibagi 

Tema crítico 2: Preocupação com a bacia do Rio Tibagi e não apenas com a do Iapó 
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3.4.2.5 – Nome da Instituição: Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA 

Descrição: Exerce atividades há 10 anos na cooperativa.   

Transcrição da entrevista:  

Durante a construção da fábrica as mudanças tiveram início. O período de transição gera 
alterações. De forma geral, acredita que os benefícios são maiores que as perdas. O maior 
receio é a vinda de pessoas de fora, acarretando em um processo de marginalização.  

Castro vivencia um momento pós Cargill com a instalação de novas empresas no município 
(Lojas Americanas, 10 Pastéis e Subway). Hoje a Cooperativa Castrolanda divide o título de 
maior empregadora com a Cargill. Durante a construção da fábrica não foi possível capacitar os 
trabalhadores locais.  

Na sua área de atuação identifica possibilidade de parcerias, apesar da saída de trabalhadores 
da Castrolanda para a Cargill.  

Menciona que não teve acesso ao gerente de RH da Cargill mas tratou com o gerente da planta. 
O processo teve uma comunicação tranquila. 

Sugere a definição de uma estratégia de comunicação através de rádio, redes sociais  e um 
programa de comunicação inicial com os funcionários.  

O Projeto Geração Futuro forma profissionais para a Cargill e Castrolanda. A inciativa é positiva. 

Percepção sobre o empreendimento: favorável 

Tema crítico 1: Trará melhorias para o local. 

Tema crítico 2: Atração de pessoas de fora pode aumentar a marginalização.  

Tema crítico 3: Ingresso da Cargiil possibilitou a vinda de novas empresas  

Tema crítico 4: Migração de funcionários  
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3.4.3 – Instituições Religiosas e Assistências 

3.4.3.1 – Nome da Instituição: Igreja Evangélica Reformada 

Descrição: Foi instituída em 1952. A religiosidade foi um fator de agregação e 
motivação para a permanência linguística e cultural na colônia, além de estruturar a 
manutenção de um ideal educacional e de trabalho. 

Transcrição da entrevista: 

Acredita que o empreendimento criará empregos especialmente para a população de 
Castro. Menciona a pressão na infraestrutura, saúde e educação e interferência nas 
vias de acesso. As melhorias na infraestrutura local não acompanham o aumento 
populacional, o que causa sobrecarga na infraestrutura disponível.  

As mudanças culturais e no modo de vida ocorrerão em longo prazo. Apesar disso, o 
empreendimento apresenta mais pontos positivos do que negativos. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável  

Tema crítico 1: Empreendimento criará empregos, especialmente  para Castro 

Tema crítico 2: Pressão sobre infraestrutura, saúde e educação 

Tema crítico 3: Haverá interferência nas vias de acesso e aumento populacional 

 

3.4.3.2 – Nome da Instituição: Lar dos Idosos Eben Haezer 

Descrição: Oferece assistência às famílias com pessoas doentes ou idosas. Fundado 
em 1982, com capacidade máxima para 13 moradores. Hoje residem 4 moradores. 

Transcrição da entrevista:  

O empreendimento irá aumentar a geração de empregos, recursos financeiros, além 
de aumentar a arrecadação dos tributos e possibilitar a  implementação de asfalto na 
direção de Castro, segundo a percepção da entrevistada.  

Não crê que o empreendimento irá causar mudanças culturais e no estilo de vida das 
pessoas que vivem na região. 

Afirma que o empreendimento poderá beneficiar à instituição, com parcerias. Sugere 
uma homepage institucional, além de telefone e e-mail para ampliar o reconhecimento 
do empreendimento junto à população local. Apenas ouviu falar do projeto Geração 
Futuro. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Empreendimento e recursos financeiros para o local. 

Tema crítico 2: Empreendimento será gerador de empregos. 

Tema crítico 3: O empreendimento aumentará arrecadação de tributos. 

Tema crítico 4:  Via com asfalto na direção de Castro 
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3.4.4 –  Agricultores 

3.4.4.1 –  Nome da Instituição: Agricultor/Pecuarista 

Descrição: morador nasceu na comunidade. Historiador e professor apresenta visão 
crítica em relação aos moradores e ao estilo de vida local, bem como em relação ao 
empreendimento. 

Transcrição da entrevista:  

Há um questionamento geral sobre o motivo da instalação da Cargill em Castro. 
Consideram que a justificativa da compra de milho não é suficiente. A estrutura 
montada e disponibilizada para a empresa foi grande, como exemplo os tubos de gás, 
os quais serão utilizados somente pela Cargill. Não identifica nenhum benefício para a 
realidade local e questiona quem está ganhando com a vinda da Cargill, atribuí a 
algum interesse político. Comenta sobre o endividamento da Prefeitura para auxiliar a 
Cargill, na realização da terraplanagem da área e melhoria na estrada de acesso, 
além da isenção de impostos. Não houve geração de empregos, como era esperado 
e foi prometido pela Prefeitura.  

Para os moradores de Castrolanda a vinda da Cargill tirou o sossego, pelo aumento 
de trânsito de pessoas e veículos. No início houve melhoria no acesso, pois o asfalto 
recebeu manutenção. Agora, no entanto, estão retardando a construção da estrada.  
A atração de pessoas de fora gera insegurança entre os moradores locais.  O uso de 
energia elétrica pela Cargill causa queda de energia de forma constante. 

Em termos de comunicação há muita propaganda mas falta transparência e  a 
empresa se mantém isolada. Pouca divulgação do que faz e nunca marcou nenhuma 
reunião com os moradores de Castrolanda.  

Desconhece os projetos realizados pela Cargill. 

Percepção sobre o empreendimento: contra 

Tema crítico 1: Interferência nas vias de acesso  

Tema crítico 2: desconhecimento sobre as atividades da Cargill 

Tema crítico 3: aumento no trânsito de pessoas na comunidade Castrolanda  

Tema crítico 4: não houve geração de empregos 

 

  



32 2015 © STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

 

3.4.4.2 –  Nome da Instituição: Agricultor/Pecuarista 

Descrição: Nasceu na comunidade de Castrolanda. Os pais são holandeses.  

Transcrição da entrevista:  

Inicialmente achavam que haveria interferência no mercado de milho local e que a 
região seria um polo de valorização do milho local, no entanto não ocorreu.  A Cargill 
não veio para agradar apresenta as suas condições e não altera.  

Como cidadão acredita que houve: aumento do trânsito, desordem na cidade, pois os 
que chegaram para trabalhar permaneceram na cidade e aumento dos salários.  Este 
último afetou a todos.  

A prefeitura alega que irá fazer a estrada, mas não acredita. 

A Cargill irá captar a água no rio e devolver. Não se preocupa com o uso da água.  

Conhece o projeto Geração Futuro criou expectativa nos alunos para obterem 
trabalho. As ofertas de emprego antes eram somente mineração ou reflorestamento. 

Percepção sobre o empreendimento: Contrário socialmente e favorável comercialmente  

Tema crítico 1: Interferência nas vias de acesso  

Tema crítico 2: Atração de pessoas de fora de forma negativa  

Tema crítico 3: Um outro cliente para fazer negócios   

Tema crítico 4: Aumento dos salários 

 

3.4.4.3 – Nome da Instituição: Agricultor/Pecuarista 

Descrição: agricultor  retiscente aos questionamentos  

Transcrição da entrevista: 

Acredita que o empreendimento criará empregos para a população local e trará 
desenvolvimento econômico para a região. O progresso e o aumento de recursos 
financeiros para o município são os impactos positivos. 

Sugere a realização de ações sociais na forma de doação pela Cargill. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Criação de empregos para a população 

Tema crítico 2: Desenvolvimento econômico para a região 

Tema crítico 3: Progresso e recursos financeiros para o município 

Tema crítico 4: Ações sociais para o reconhecimento perante a população 
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3.4.4.4 – Nome da Instituição: Agricultor/Pecuarista 

Descrição: Agricultor que nasceu na Holanda e veio para o Brasil como adulto.  

Transcrição da entrevista:  

A área onde está o empreendimento não deve sofrer impacto com a urbanização do 
entorno, situação que poderia trazer problemas para a empresa caso ocorresse. 

Considera a geração de emprego/renda e o aumento na demanda de produtos da 
cooperativa. Teme o aumento da criminalidade, mas ainda não sentiu o efeito.  
Espera a implantação do contorno Norte. 

A maioria dos produtores rurais utiliza água do poço artesiano, motivo pelo qual não 
teme a má qualidade do tratamento da água da Cargill. Preocupa se com o acúmulo 
de fósforo nos reservatórios e a possível proliferação de algas tóxicas. Sugere a 
criação do comitê dos afluentes do Tibagi, impulsionada pela Prefeitura.  

Percepção sobre o empreendimento:  Favorável 

Tema crítico 1: Geração de emprego e renda 

Tema crítico 2: Possível aumento da criminalidade 

Tema crítico 3: Preocupação com o acúmulo de fósforo na Bacia do Tibagi 

Tema crítico 4: Empreendimento não sofrerá impactos da urbanização no entorno 

 

3.4.4.5 – Nome da Instituição: Agricultor /Pecuarista 

Descrição: Agricultor relevante na região   

Transcrição da entrevista:  

Menciona que o empreendimento criará empregos diretos e indiretos para a 
população de Castro e contribuirá para a economia e o comércio local. Como 
consequências cita a possível pressão sobre a infraestrutura, saúde e educação e a 
interferência nas vias de acesso (congestionamentos). 

Poderá introduzir produtos novos, resíduos de alimentos. Finalmente proporcionará 
aumento do  conhecimento na região. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Empreendimento criará empregos e melhorará economia e comércio. 

Tema crítico 2: Pressão sobre infraestrutura, saúde e educação 

Tema crítico 3: Empreendimento causará congestionamentos 

Tema crítico 4: Introdução de novos produtos 
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3.4.4.6 – Nome da Instituição: Agricultor / Morador 

Descrição: Cooperado  

Transcrição da entrevista:  

Afirma que o empreendimento trará desenvolvimento e contribuirá para a economia e 
o comércio local. Além disso, valorizou sua propriedade, fornecedora da Cargill via 
Castrolanda. Vende 80 à 90% do milho para a Cargill, pela facilidade logística. 

Menciona que não conhecer detalhadamente o processo de produção e teme a 
destinação dos resíduos químicos, bem como o uso da água do subsolo e o alto 
consumo na indústria. Cita que aproximadamente 50% dos produtores possuem 
outorga para uso da água subterrânea. 

Em relação ao impacto em Castro, relatou a existência de diversos imóveis 
inutilizados, reflexo do “boom imobiliário” durante a construção do empreendimento. 

Acredita que o empreendimento causará a valorização das propriedades da região, 
caso ocorra melhoria na infraestrutura local. Para evitar impactos ambientais 
negativos deverá ser feito o controle da correta destinação dos resíduos químicos 
provenientes do processo industrial e da qualidade da água dos afluentes no entorno. 

O meio de comunicação entre a instituição e o empreendimento é por meio de um 
funcionário. Sugere, como forma de o empreendimento obter conhecimento perante a 
população, a contribuição com financiamentos em benefício do produtor rural, via 
Cooperativa Castrolanda e visitas da comunidade ao empreendimento.  

Percepção sobre o empreendimento: Favorável 

Tema crítico 1: Desenvolvimento econômico e contribuição ao comércio local 

Tema crítico 2: Problemas ambientais relacionados à destinação dos resíduos 

Tema crítico 3: Valorização das propriedades e melhoria na infraestrutura da região 

Tema crítico 4: Vendas através da cooperativa Castrolanda. 
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3.4.4.7 – Nome da Instituição: Cooperativa 

Descrição: Chegou pequeno ao Brasil, vindo da Holanda 

Transcrição da entrevista: 

Considera um ponto negativo a atração de pessoas de fora decorrente da instalação 
do empreendimento.  

Menciona também as interferências nas vias de acesso pelo excesso de tráfego.  

Acredita no desenvolvimento econômico regional, proporcionado pelo 
empreendimento, mas que nem sempre isso é positivo. 

Citou as constantes quedas e interferência na energia elétrica (quedas de energia), 
causadas pelo empreendimento e que podem ocasionar perigo na estrada. 

Não identifica vantagens com a instalação do empreendimento na região. 

Percepção sobre o empreendimento:  Indiferente à instalação do empreendimento por não 
reconhecer vantagens vindas do mesmo. 

Tema crítico 1: Atração de pessoas de fora é impacto negativo. 

Tema crítico 2: Empreendimento ocasionará aumento do tráfego 

Tema crítico 3: Desenvolvimento econômico não necessariamente é positivo 

Tema crítico 4: Quedas de energia podem deixar estradas perigosas 

3.5 – Abapan  

Em Abapan, os impactos gerados pelo empreendimento foram pontuais. No período da 
construção da obra, um número elevado de empregos foi gerado para residentes da 
comunidade e atualmente o local é palco do Projeto Geração Futuro. Por conta desta 
presença positiva do empreendimento, os entrevistados não apontaram nenhum 
aspecto negativo, conforme exibido no gráfico da Figura 3.09. 

É perceptível que a geração de empregos gera expectativa para a população local, visto 
que após o período da obra, poucos foram contratados de forma definitiva no 
empreendimento. Os jovens formados pelo Projeto Geração Futuro esperam a 
contratação pela empresa. As poucas oportunidades de emprego no local em que 
residem reforçam a situação. Logo o desejo é que os jovens tornem-se estagiários do 
Complexo Industrial.  

Há anseio pela contratação de trabalhadores locais. Algo que no momento não ocorre 
na proporção desejada, pois a contratação de pessoas de fora é ampla. 

Outro impacto relacionado à presença do empreendimentristao e do projeto social 
executado é o incentivo ao estudo e a qualificação. Acarreta nova perspectiva aos 
jovens.  

A atração de pessoas e recursos financeiros também são esperados, pois o aumento de 
pessoas na região geraria fonte de recursos principalmente no mercado imobiliário por 
meio de aluguéis. Entretanto, na comunidade não há casas para alugar atualmente e, 
tampouco, estrutura para receber pessoas de fora. Quadro que os residentes acreditam 
que pode mudar com a presença do complexo.  
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Os entrevistados foram unânimes ao mencionar o total apoio ao empreendimento na 
região. Posição oriunda das expectativas positivas já discutidas.  

Figura 3.09 – Percepção do Empreendimento, Abapan, 2015 

 

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 

Todos os entrevistados e participantes da reunião afirmam ter contato direto com 
representante da Cargill, por meio de conversas pessoais, especialmente com Renata. 
Há também reuniões e telefonemas, conforme ilustrado na Figura 3.10.  

Meios para ampliar o contato e conhecimento da comunidade não foram citados pelos 
entrevistados, os mesmos afirmam estarem satisfeitos com a comunicação atual. 

Figura 3.10 – Meio de Comunicação com o Empreendimento, Abapan, 2015 

  
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 

As instituições apresentam expectativa de benefícios advindos do empreendimento. As 
que afirmaram já ter realizado parcerias com a Cargill são o Centro de Convivência, 
local dos cursos do projeto, e a Associação das Costureiras e Costureiros do Abapan, 
criada com apoio da Cargill e em processo de oficialização. As demais instituições 
presentes como escolas, associação de moradores, posto de saúde e CRAS ainda não 
realizaram parceira.  

Todos entrevistados conhecem o Projeto Geração Futuro, outros projetos não são bem 
conhecidos. A Figura 3.11 apresenta os resultados. 
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Figura 3.11 – Demais Percepções e Impactos do Empreendimento, Abapan, 2015 

   
Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015. 
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3.6 – Atores Sociais de Abapan  

3.6.1 – Nome da Instituição:  

Associação dos Moradores Abapan ; Centro de Convivência Wadislau Sviericoski  

Escola Municipal Santo Lazarini da Silva ; CRAS Abapan 

Descrição: Os  entrevistados reuniram-se no Centro de Convivência Wadislau Sviericoski.   
Assim optou-se por realizar uma reunião participativa.  

Transcrição da entrevista:  

Durante a construção da fábrica da Cargill, com início em 2013, houve a contratação massiva 
de pessoas da comunidade Abapan, diariamente saíam 2 ônibus com trabalhadores. A 
coordenadora do CRAS mencionou que um levantamento dos desempregados do Abapan, 
identificou que entre os 85 desempregados, em torno de 65 trabalharam na construção da 
fábrica da Cargill. Reconhece que os trabalhadores locais são pouco qualificados.  

A expectativa geral era a criação de empregos para a população local após o início das 
operações da fábrica.  A não contratação deixou a população local frustrada. 

Havia expectativa também que os novos trabalhadores da Cargill passassem a residir no 
Distrito Abapan, pela proximidade em relação à fábrica.  Eles caracterizam a atração de 
pessoas de fora como um impacto positivo, gerando renda e aluguel. 

O Projeto Geração Futuro, com início em outubro de 2014, implantado na comunidade do 
Abapan, mudou a expectativa local. É bem avaliado pela comunidade pela capacitação 
disponibilizada  e preparo aos jovens. Sugerem o encaminhamento dos jovens para realizar 
estágios em outras empresas, além da Cargill. Reconhecem que a Cargill não tem condições 
de oferecer  trabalho para todos os jovens que frequentam os cursos, mas ressaltam que os 
jovens frequentam os cursos, na expectativa de trabalhar na Cargill.  

Sugerem a implantação de programas sociais, na forma de cursos, pois há uma frustração da 
comunidade com relação às expectativas criadas sobre emprego. Na maioria das vezes os  
contratados vêm de outros estados. 

Os entrevistados citam que a comunicação com o empreendimento pode ser através de 
reuniões ou contato pessoal (Renata). Existe expectativa de benefícios e atuações com 
entidades parceiras. Já há parceria entre as instituições e o empreendimento, como a 
Associação Costureiras e Costureiras do Abapan, porém o conhecimento é restrito sobre 
outros projetos sociais da Cargill por parte dos entrevistados. 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável  

Tema crítico 1: Expectativa de emprego para a população e para os jovens da comunidade 

Tema crítico 2: Atração de pessoas de fora, fonte de renda e aluguel 

Tema crítico 3:  Programas sociais na forma de cursos 

 

3.6.2 – Nome da Instituição: Colégio Estadual Professora Edina W. Sviericoski 

Transcrição da entrevista:  

O entrevistado acredita que o empreendimento irá criar empregos e novas perspectivas para a 
população local, já que hoje poucos trabalham na Cargill. 

Ele cita que o contato entre a instituição e o empreendimento pode ser feito através da Renata 
Macedo e que, para aumentar o reconhecimento da empresa perante a população, podem ser 
inseridas visitas práticas à empresa, estágios e transporte para jovens/alunos. 

Ele afirma que certas pessoas enxergam o aumento do movimento na região como 
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prosperidade, e outras não, visto que para algumas pessoas o empreendimento não trouxe 
benefícios. O entrevistado observa que houve impactos positivos comercialmente mas 
negativos socialmente, e que o aprendizado adquirido é bom mas a logística e o mercado são 
ruins. Ele também cita o acréscimo do fornecimento de biomassa para energia (renovável e 
competitiva), de onde surge a ideia de uma cooperativa. 

Ele também aponta a importância de projetos de aulas para as crianças e a expectativa com 
relação a novas oportunidades de emprego. 

Ele também afirma conhecer outros programas sociais da Cargill, tais como os cursos de 
formação técnica (administração, computação), Curso inicial – crescer e adolescer – e Atleta 
do Futuro (Ponta Grossa). 

Percepção sobre o empreendimento: Favorável  

Tema crítico 1: Geração de empregos para a população local 

Tema crítico 2: Novas perspectivas 

Tema crítico 3:  Criação de projetos e integração entre os alunos e o empreendimento 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Atendendo às orientações da Instrução Normativa nº 01 de 25 de Março de 

2015, que discorre sobre o estabelecimento de procedimentos administrativos 

a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) nos processos de licenciamento, e do Termo de Referência 

Específico, enviado através do Ofício nº 1060/2015 de 23 de Outubro de 

2015, a Habitus Assessoria e Consultoria Ltda. está encaminhando à 

Superintendência Estadual do IPHAN do Paraná o Relatório de Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Instalação do Complexo 

Industrial da Cargill, no município de Castro, estado do Paraná. Este 

documento vem dar continuidade ao Processo IPHAN-PR nº 

01508.001207/2015-48. 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo apresentar o plano de ações 

desenvolvidos para a identificação, levantamento e análise de sítios e materiais 

arqueológicos existentes ao longo da ADA e AID do empreendimento em 

questão, com uma análise do subsolo por meio da realização de sondagens na 

Área Diretamente Afetada pelo empreendimento, dando ênfase nos locais 

considerados de relevante interesse à Arqueologia. 

1 -  Todos os mapas apresentados estão impressos em formato A3 e 

fazem parte, juntamente com o CD contendo os restantes dados digitais, 

do Anexo deste Relatório.
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1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A área onde está prevista a implantação do Complexo Industrial da Cargill S/A, 

localiza-se as margens da Rodovia Estadual Engenheiro Ângelo Lopes – PR 

090, município de Castro, Paraná. As Coordenadas Geográficas em Graus 

Decimais SIRGAS2000 22J da poligonal da área são as seguintes: 

LAT                    LONG 

-24,77845523 / -49,86030765 

-24,77988405 / -49,86070217 

-24,77900599 / -49,86451704 

-24,78229373 / -49,86609941 

-24,78276558 / -49,86792688 

-24,78290647 / -49,86847257 

-24,78292972 / -49,86842784 

-24,78293548 / -49,8684472 

-24,7831185 / -49,86906269 

-24,7831584 / -49,86929012 

-24,78319887 / -49,86941294 

-24,78326767 / -49,86955253 

-24,78351776 / -49,86975646 

-24,78373592 / -49,86975662 

-24,78393638 / -49,86968578 

-24,78447272 / -49,86964299 

-24,78456938 / -49,86967602 

-24,78473807 / -49,86976648 

-24,78480938 / -49,86981743 

-24,78495798 / -49,8699543 

-24,78529149 / -49,87043722 

-24,78640135 / -49,87185265 

-24,78652389 / -49,87210783 

-24,78660709 / -49,87241694 

-24,78663066 / -49,87262549 

-24,78661968 / -49,87287082 

-24,78654172 / -49,87343003 
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-24,78644627 / -49,87384458 

-24,78608842 / -49,87479889 

-24,78707009 / -49,87496454 

-24,78819723 / -49,87393366 

-24,78927153 / -49,87065244 

-24,79156611 / -49,86959335 

-24,79268602 / -49,87032609 

-24,79032569 / -49,87349898 

-24,79005401 / -49,87383832 

-24,78982133 / -49,87407433 

-24,78891448 / -49,87472144 

-24,78618365 / -49,87646015 

-24,78588501 / -49,87659488 

-24,78571643 / -49,87665089 

-24,78558423 / -49,87668207 

-24,78542304 / -49,87669405 

-24,7850347 / -49,87670033 

-24,78177723 / -49,87646607 

-24,77897283 / -49,87687711 

-24,77846763 / -49,87703652 

-24,77845266 / -49,87704125 

-24,77786399 / -49,87738338 

-24,77732622 / -49,87777976 

-24,77683397 / -49,8781642 

-24,77657746 / -49,87830479 

-24,77635034 / -49,87839747 

-24,77602897 / -49,87846997 

-24,77573994 / -49,87851429 

-24,77562361 / -49,87850912 

-24,77533792 / -49,87849644 

-24,77506312 / -49,87846138 

-24,77396031 / -49,87806282 

-24,77280817 / -49,87761178 

-24,77065657 / -49,87678519 

-24,76755822 / -49,87561761 

-24,77478855 / -49,86034118
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O acesso à região é realizado por meio da rodovia BR-376, que liga Curitiba, 

capital do estado do Paraná, à Ponta Grossa, seguindo pela saída para Castro/ 

Piraí do Sul/ Ourinhos (SP) e rodovia estadual PR 340, percurso com cerca de 

180 km. Segue detalhamento do percurso para chegar ao local: 

 BR-376 até BR-373 em Boa Vista, Ponta Grossa; 

 Saída para Castro / Piraí do Sul / Ourinhos (SP) via BR-376; 

 Entrar na PR-340 até Rodovia Eng. Ângelo Lopes em Castro. 

O projeto prevê a utilização de uma área de aproximadamente 250 hectares 

para implantação do complexo industrial da Cargill, no município de Castro.  

As futuras indústrias irão utilizar os produtos da Cargill como matéria-prima 

para seus processos industriais. A Cargill pretende atrair de 4 a 8 indústrias 

para o seu complexo. 

 

 

Figura 1 – Localização do município de Castro, e da área do empreendimento, em relação aos 

municípios vizinhos. O mapa impresso em formato A3 encontra-se em anexo 
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2 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

 

Para uniformizar as áreas de influência e otimizar a pesquisa arqueológica, 

procuramos utilizar os termos adotados pelo IPHAN, órgão que fiscaliza e 

normatiza as atividades acerca do Patrimônio Brasileiro, citados por Bastos e 

Teixeira (2010) a respeito dos conceitos de Área Diretamente Afetada, Área de 

Influência Direta e Área de Influência Indireta, conforme as definições que 

seguem abaixo. 

 Área de Influência Indireta (AII) – Bacia Hidrográfica do Alto Tibagi, 

Paraná; 

 Área de Influência Direta (AID) – Área buffer de 100 metros a partir 

da poligonal do empreendimento; 

 Área Diretamente Afetada (ADA) – Poligonal referente à área de 

uso do empreendimento. 

Para a caracterização da Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência 

Direta (AID) da área do empreendimento foram consideradas as pesquisas 

bibliográficas e teve-se como marco de referência para caracterização do 

potencial arqueológico e do Patrimônio Cultural (material, imaterial e 

edificado) destas áreas, bem como o Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos - CNSA, no portal do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, onde constam os registros dos sítios arqueológicos para 

todos os municípios do país. 
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2.1 Área de Influência Indireta – AII 

 

A AII corresponde à área da Bacia Hidrográfica em que o empreendimento 

estiver incluído. No caso do Complexo Industrial da Cargill, a bacia 

correspondente é a do Alto Tibagi. 

 

 

Figura 2 - Área de Influência Indireta do empreendimento, a bacia hidrográfica do Alto Tibagi. 

O mapa impresso em formato A3 encontra-se em anexo 

 

 

2.2 Área de Influência Direta – AID 

A AID consiste em uma faixa de terreno de dimensão variável que circunscreve 

a ADA (MORAIS, 2009), variando conforme as adaptações necessárias a cada 

situação, considerando o grau de significância do patrimônio arqueológico 

detectado, ou o potencial arqueológico implícito.  
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Para o empreendimento em questão considerar-se-á uma faixa proteção de 

100 metros no entorno da ADA. Esta distância foi definida de acordo com os 

levantamentos bibliográficos realizados sobre o Patrimônio Arqueológico e 

Cultural na área e poderá ser alterada para o Relatório de Pesquisa produzido 

com base no trabalho de campo  

 

Figura 3 - Localização da ADA e AID do empreendimento. A AID forma uma faixa de proteção 

a cerca de 100 metros da ADA. O mapa impresso em formato A3 encontra-se em anexo 

 

2.3 Área Diretamente Afetada - ADA 

 

Para Bastos e Teixeira (2010), a Área Diretamente Afetada é constituída pela 

área de terreno diretamente afetada pelas obras necessárias à implantação 

ou implementação de qualquer empreendimento. É entendida como área de 

uso e ocupação. A Figura acima aponta a área de intervenção do 

empreendimento. 
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3 MEIO BIÓTICO 

 

 

3.1 Vegetação 

Originalmente a área de estudo está inclusa no Bioma Mata Atlântica, conforme 

pode ser observado na Figura 06.  

 

 

Figura 4 - Localização do empreendimento no Bioma Mata Atlântica 

 

Quanto aos ecossistemas associados, o local em questão insere-se na Floresta 

Ombrófila Mista (Figura 07), a qual, e acordo com Veloso (1991): “[...] também 

conhecida como “mata de araucária ou pinheiral”, é um tipo de vegetação do 
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planalto meridional [...]”. Para o mesmo autor, a composição florística deste 

ecossistema sugere, em face da altitude e latitude do planalto meridional, 

quatro formações distintas a saber: aluvial, submontana, montana e alto 

Montana. Para Blum (2008) e  Floraparaná (2015):  

“No Paraná a Floresta com Araucária ocorre de forma típica em 
altitudes superiores aos 800 m. Sua região de cobertura vai do 1º 
Planalto, a oeste da serra do Mar, e estende-se pelos 2º e 3º 
Planaltos do Estado. No estado se destacam duas formações 
distintas, de acordo com critérios altitudinais e fisionômicos, são elas: 
FOM Aluvial e FOM Montana. 

 

 

Figura 5 - Recorte do Mapa de vegetação do Brasil. A seta vermelha indica a localização do 

empreendimento no município de Castro, vizinho de Ponta Grossa. Fonte: Mapa de Vegetação 

do Brasil (IBGE 2004)  

Legenda: M: Floresta Ombrófila Mista; Eg: Estepe Gramíneo Lenhosa 

 

Atualmente os remanescentes de vegetação nativa existentes na região 

concentram-se em fragmentos isolados, devido especialmente a utilização do 

solo para fins agropecuários, atividade comum na região de Castro, e o local 

proposto para o empreendimento é diferente. Observamos um cordão de 
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vegetação nativa arbustiva nas proximidades do curso d’água a Norte e a 

Nordeste do terreno, sendo o restante da área utilizada, até o momento, para 

atividades agrícolas. O terreno da ADA e AID é entrecortado por valas de 

drenagem, profundas e amplas, características das práticas agrícolas 

desenvolvidas na região. 
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4 MEIO FÍSICO 

 

 

4.1 Geologia 

 

O município de Castro, em sua quase totalidade, está situado no Primeiro 

Planalto Paranaense, onde predominam rochas graníticas porfiríticas 

relacionadas ao Proterozóico/Paleozóico e rochas do Grupo Açungui do 

Proterozóico Superior. O termo granito, aqui empregado, é bastante 

abrangente pois engloba rochas com ampla diversificação, não só na 

composição mineralógica quanto em termos de textura e estrutura (FUCK, 

1967).1 

Além dos granitos porfiríticos, de grande expressão geográfica, reunidos sob os 

nomes de Cunhaporanga e Três Córregos, ocorrem também na área granitos 

subalcalinos e alcalinos, granitos/sienito-granitos, granitos alaskitos e ainda 

migmatitos e granitos de anatexia. Ainda no Primeiro Planalto, verifica-se a 

ocorrência bastante generalizada de rochas pertencentes ao Grupo Castro, o 

qual engloba litologias agrupadas segundo três unidades distintas: a – 

seqüência sedimentar – constituída por arcósios, conglomerados, arenitos e 

siltitos; b – seqüência vulcânica ácida – compreendendo riolitos e piroclásticas 

ácidas associadas; e c – seqüência vulcânica andesítica – com andesitos e 

intercalações pouco espessas de sedimentos tipo grauvacas. Relacionados a 

essas diferentes litologias, os solos são dominantemente argilosos, profundos, 

ácidos, com pequena variação de textura ao longo do perfil, de coloração 

avermelhada ou brunada e com horizonte superficial espesso e com altos 

teores de matéria orgânica. Deve-se mencionar a ocorrência de solos com alta 

concentração de cascalhos em todos os seus horizontes. O Grupo Açungui, 

ocorrente na porção sudeste do município de Castro, é constituído 

dominantemente por rochas epimetamórficas, destacando-se os 

                                                           
1
 http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/63306/1/BPD-09-2002-Parana-Castro.pdf 
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metassedimentos clásticos finos (filitos e metassiltitos) e os de origem química 

(metacalcários), aos quais se associam quartzitos, calcoxistos, 

metaconglomerados e metabasitos. Toda essa região exibe um relevo 

acidentado, com interflúvios estreitos, razão pela qual os solos aí encontrados 

são menos profundos em relação aos das área central e centro-oeste, argilosos 

e tendo como cobertura vegetal nativa a floresta subtropical. Depósitos fluviais 

inconsolidados, referidos ao Holoceno, são encontrados nas amplas várzeas 

dos rios Iapó e Pitangui, constituídos por sedimentos areno-sílticoargilosos. 

Acumulações orgânicas com espessuras que variam de poucos 
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E ETNO-HISTÓRICA 

 

As primeiras evidências de povoamento na área que hoje compreende o 

estado do Paraná remontam a cerca de 10.000 anos A.P., e relacionam-se 

tanto a ocupações por sambaquieiros fluviais no vale do rio Ribeira (COLLET, 

1985), como por caçadores-coletores da Tradição Umbu no vale do baixo 

Iguaçu (PARELLADA, 2005). 

Entretanto entre 12.000 e 15.000 anos atrás, nos territórios compreendidos 

pelos estados do sul do Brasil, bem como no nordeste da Argentina, foram 

encontradas evidências da presença de grupos caçadores-coletores. Behling et 

al. (2004) observam que os planaltos do sul do Brasil há 7.400 anos A.P., 

estavam dominados por campos, com um clima mais seco e frio que o atual. 

Com o clima tornando-se mais quente e úmido, há cerca de 7.000 anos atrás, 

intensificou-se a quantidade de assentamentos de caçadores-coletores, em 

distintos ambientes naturais, que foram categorizados em tradições: a Umbu, 

em áreas de campos e cerrados, a Humaitá, em regiões florestadas, e os 

sambaquis, na costa litorânea. 

 

5.1 Tradição Umbu 

 

A Tradição Umbu compreende os sítios pré-cerâmicos caracterizados 

principalmente pela presença em suas indústrias de grande quantidade de 

pontas de projéteis (KERN, 1981, SCHMITZ, 1984). A ocupação destas 

populações foi tanto em abrigos como a céu aberto. Existem sítios 

multifuncionais com reocupação relativamente frequente, sendo alguns 

somente estações de caça (SCHMITZ, 1991). Os sítios Umbu geralmente 

estão localizados próximos a arroios, rios, banhados ou lagoas, e, mais 

raramente, junto ao mar. No Paraná já foram registrados nos vales dos rios 
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Ribeira, Iguaçu, Tibagi, Ivaí, Itararé, Paranapanema, na Serra do Mar e na 

Planície Costeira.  

Os artefatos líticos típicos seriam pontas de projétil pedunculadas, triangulares 

e foliáceas de dimensões variadas. Também são frequentes os raspadores, 

furadores e percutores, podendo ainda aparecer talhadores, furadores, grandes 

bifaces, lâminas polidas de machado, polidores e picões (SCHMITZ, 1984). 

Discussões bastante consistentes sobre os sistemas de assentamento, estilos 

tecnológicos e possíveis modelos de mobilidade dos grupos Umbu podem ser 

observados em DeBlasis (1996) e Dias (2003). 

A ocupação, por grupos humanos, mais antiga do Paraná, foi obtida no 

sudoeste paranaense, em Boa Esperança do Iguaçu, no nível mais antigo do 

sítio arqueológico Ouro Verde I, datado de 9040 ± 400 anos A.P., e relacionado 

a caçadores-coletores Umbu (PARELLADA, 2005). Nesse mesmo sítio também 

ocorrem vestígios mais recentes de povos ceramistas relacionados à Tradição 

Itararé-Taquara, datados em cerca de 300 anos AP. Na Serra do Mar, no 

município de São José dos Pinhais, o pesquisador Wilson Rauth, cadastrou o 

sítio Céu Azul, datado de 3705±130 a 755±60 anos AP, e relacionado à 

Tradição Umbu. Esta área situa-se junto à nascente do rio Pequeno, afluente 

do rio Iguaçu na sua porção alta (CHMYZ, 1975). 

No litoral paranaense, município de Paranaguá, Chmyz (1975) estudou o sítio 

Ribeirão, onde os vestígios ocorriam em área de 50 x 40m, entre 1,20 a 2,20 m 

de profundidade, tendo como substrato sedimentos holocênicos, estimado 

entre 4 100 a 4 800 anos A.P.. 

Em 1975, Bigarella localizou vestígios a 1000 m do sambaqui de Matinhos, 

caracterizados por Chmyz (1975) como sendo Umbu. 
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5.2 Sambaqui: Caçadores-Coletores e Pescadores da Faixa Costeira 

As primeiras notícias sobre o processo de cadastramento e estudo dos sítios 

sambaqui da costa paranaense são de Bigarella (1950, 1951) e Rauth (1974c). 

Em 1993, é publicado um Inventário que engloba todos os sítios arqueológicos 

e históricos presentes na Planície Costeira Paranaense e nas regiões dos 

estuários de Paranaguá e Guaratuba (PARELLADA & GOTTARDI NETO, 

1993). 

Os sítios sambaqui existem em grande quantidade nas regiões costeiras do 

Brasil e também são conhecidos como casqueiros ou concheiros pelos 

moradores locais e representam ocupações sucessivas feitas por caçadores 

coletores pré-históricos com datações que vão de 8000 a 500 anos A.P.. Estes 

sítios se caracterizam por um amontoado de conchas que podem atingir 

dezenas de metros acima do solo. 

Apresentam uma grande quantidade de conchas de bivalves, além de 

quantidades consideráveis de otólitos de peixes e ossos de pássaros e 

mamíferos (PROUS, 1992). Alguns sambaquis do litoral sul paranaense foram 

datados, como o da Ilha dos Ratos em 1540 ± 150 anos A.P. (LAMING-

EMPERAIRE, 1968), o do Descoberto IV, em 4500 ± 190 anos A.P. (MARTIN 

et al, 1988). Também foram documentados artefatos em ossos de mamíferos, 

inclusive esculturas zoomorfas e bastões (PROUS-POIRIER, 1972; SCHMITZ, 

1984). Em sambaquis de Matinhos, Antonina e Paranaguá recuperaram-se 

zoólitos em diabásio, gnaisse e granito, principalmente em forma de aves 

estilizadas (TIBURTIUS & BIGARELLA, 1960). 

Para o litoral central do Paraná, que compreende os municípios de Antonina, 

Morretes e Paranaguá, estão cadastrados 103 sambaquis, sendo que os 

trabalhos realizados na área são principalmente os de Rauth (1962, 1963, 

1967, 1968, 1969a, 1969b, 1971, 1974a, 1974b, 1974c), Hurt & Blasi (1960), 

Blasi (1963), Laming-Emperaire (1968), Andreatta & Menezes (1968, 1975), 

Menezes (1968, 1976), Chmyz (1967, 1975, 1976, 1986), Posse (1978) e 
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Parellada & Gottardi Neto (1993). Os sambaquis do litoral central paranaense, 

com datações mais antigas, são o do Ramal com 6540 ± 105 a 5040 ± 90 A.P. 

(RAUTH, 1971), e o do Porto Maurício com 6030 ± 130 a 4540 ± 90 A.P. 

(RAUTH 1967). Um dos níveis do sambaqui do Guaraguaçu A, situado em 

Pontal do Paraná, foi datado em 4220 ± 200 anos A.P. (MENEZES, 1968). 

No litoral norte do Paraná, em Guaraqueçaba, foram cadastrados 78 

sambaquis, que mostram uma grande variação na composição malacológica, 

predominando as valvas de Crassostrea sp, Anomalocardia brasiliana, Mytella 

sp e Thais haemastoma, sendo que estas diferenças podem ocorrer tanto de 

um sambaqui para outro, como em distintos níveis de ocupação de um mesmo 

sítio. Foram recuperados coquinhos carbonizados, escamas, otólitos, vértebras 

de peixes e ossos de mamíferos, e nos sambaquis Tromomo e da Foz do Rio 

Poruquara mapearam-se vários sepultamentos fletidos, alguns pintados com 

ocre e evidências do uso de redes para proteger os corpos (PARELLADA, 

1989). 

Em relação à cultura material temos variações de sambaqui para sambaqui, 

alguns apresentando desde as camadas inferiores materiais polidos, mas a 

maioria contendo materiais lascados, como talhadores, lâminas de machado e 

lascas, principalmente de diabásio e quartzo (PARELLADA & GOTTARDI 

NETO, 1993). Martin et al. (1988) realizaram datações em sambaquis de 

Guaraqueçaba, sem pesquisas arqueológicas, sendo a mais antiga a do 

Almeida II, com 3.830 ± 190 anos A.P.. 

Há cerca de 4000 anos A.P., com o clima tornando-se mais quente e úmido, as 

florestas em expansão e as áreas de campos e estepes diminuindo, aparecem 

os primeiros vestígios de horticultores e ceramistas em território atualmente 

compreendido pelo estado do Paraná, os da tradição Itararé-Taquara, e há dois 

mil anos atrás já se tem assentamentos Tupiguarani. 
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5.3 Populações Ceramistas 

 

Esses sítios são mais recentes, começam a aparecer entre o ano 500 e o ano 

1000 A.P. com a ocupação do litoral por povos ceramistas com dois tipos 

cerâmicos distintos, os de Tradição Tupi pertencentes ao Tronco Lingüístico 

Tupi-guarani; e os de Tradição Itararé pertencentes ao Tronco Lingüístico 

Macro-Jê. Existem entre as duas, distinções principais no que diz respeito às 

dimensões e morfologia dos artefatos cerâmicos assim como o sistema cultural 

e o uso de línguas diferentes. 

Genericamente os Tupis são grupos que produzem uma agricultura em 

pequena escala e se fixam no território de forma sedentária, perceptível em um 

tipo de cerâmica de grandes dimensões utilizadas tanto para armazenar 

alimento quanto para efetuar enterramentos recebendo o nome de urna 

funerária. Já a Tradição Itararé é um grupo que se caracteriza pelo seu 

nomadismo ou seminomadismo, ocupam áreas por períodos curtos de tempo e 

produzem um tipo de cerâmica leve, de paredes muito delgadas e de pequenas 

dimensões, possibilitando o transporte da peça durante suas incursões 

(BORBA, 1908). 

Os vestígios cerâmicos de ambas as Tradições foram encontrados na 

superfície de sambaquis do Paraná e de Santa Catarina e em vários pontos do 

alto e médio rio Iguaçu (CHMYZ, 1969), o que evidencia as ocupações 

sucessivas de alguns sítios sambaqui (CHMYZ, 1976). Especificamente a 

cerâmica de Tradição Itararé foi encontrada sobre sambaquis na Ilha das 

Pedras no município de Antonina e na Ilha das Cobras no município de 

Paranaguá e sobre um sambaqui na Ilha do Mel escavado por Rauth (1974c). 
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5.4 A Tradição Itararé – Taquara 

 

Esta Tradição é característica das terras altas sul-brasileiras, cujas populações 

são relacionadas à família lingüística Jê (CHMYZ, 1968b; SCHMITZ 1988). Os 

Jê meridionais, atualmente representados pelos Kaingang e Xokleng, teriam-se 

separado e iniciado a migração, em direção ao sul, há cerca de quatro mil 

anos, provavelmente buscando relevos geográficos semelhantes ao habitat 

originário (URBAN, 1992). 

A dieta alimentar destes grupos baseava-se fortemente na coleta de pinhão e 

mel, na pesca e caça, cultivando milho, mandioca, feijão e abóboras, visando a 

complementação dos recursos e uma prática de manejo, alternando o 

extrativismo com a prática agrícola. 

A ocupação Itararé - Taquara aconteceu, preferencialmente, em planaltos 

cobertos por campos, associados a floresta subtropical com pinheiros 

araucária, havendo assentamentos em vales de rios, no litoral e na serra 

atlântica com grande diferenciação de usos (CHMYZ, 1968a, 1968b, 1995; 

SCHMITZ, 1988, 1991). Ainda existem referências a monólitos, alinhamentos 

de pedras e megalitos no vale do Iguaçu, discutidos em detalhe por Langer & 

Santos (2002), e sepultamentos com pedras no vale do médio do Ribeira e no 

Tibagi. 

A cerâmica caracteriza-se pelo pequeno volume e espessura fina, com 

eventual engobo negro ou vermelho, e em alguns casos com marcação de 

tecido ou malha, ou mesmo, carimbos e incisões, na face externa dos 

vasilhames. Os recipientes são pequenos e apresentam a forma de tigelas e 

jarros de boca ampliada com bases arredondadas, planas ou convexas. Os 

artefatos líticos mais representativos são mãos de pilão, lâminas de machado 

lascadas ou polidas, geralmente em formato petalóide, talhadores e 

raspadores. 
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Alguns sítios são multicomponenciais, geralmente com mais de uma ocupação 

Itararé - Taquara, outras com reocupação, mais recente, por populações 

caboclas. Quanto a datação dos vestígios deste grupo, no médio rio 

Paranapanema a cerâmica data do ano 1070 d.C., e onde aparece associada a 

Tradição Pintada Tupi-guarani é datada de 820 a 1190 d.C. (CHMYZ, 1976). 

 

5.5 A Tradição Tupiguarani 

 

Os sítios dessa Tradição estão relacionados aos grupos ceramistas, 

praticantes de agricultura, que ocuparam as regiões com florestas úmidas do 

sul da América do Sul desde dois mil anos atrás (BROCHADO, 1980). No 

Paraná ocorrem em todo o território aparecendo com maior frequência nos 

vales dos rios Paraná, Ivaí, Tibagi e Iguaçu.  

Os principais artefatos líticos são lâminas de machado polidas ou lascadas, 

adornos labiais em forma de “T” (tembetás), lascas, raspadores, polidores em 

canaleta e pingentes polidos perfurados. Em sítios desta tradição são comuns 

os enterramentos em urnas cerâmicas, onde também eram inseridos os objetos 

principais do morto, como lâminas de machado e pequenas vasilhas 

(METRAUX, 1948 apud BROCHADO, 1980). 

Noelli (2004) aponta padrões de assentamento Tupiguarani, no noroeste 

paranaense, ressaltando a presença de terra preta arqueológica e 

quantificando as diversas espécies vegetais manejadas, através de um modelo 

agroflorestal. A dieta alimentar desses grupos baseava-se no cultivo de 

mandioca, milho, batata-doce e feijões; na pesca, caça e coleta de frutos, 

raízes e mel, conforme Metraux, 1948 apud Noelli, 2004. 

Segundo novas pesquisas, a fronteira sul dos territórios de grupos Tupi no 

litoral, no século XVI, deveria estender-se até a Baía de Paranaguá, e já na 

Baía de Guaratuba existiam grupos Guarani, denominados de carijó pelos 
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cronistas. Recipientes cerâmicos de Tradição Tupi-guarani foram encontrados 

em Paranaguá, na margem esquerda do rio Itiberê, e incorporados ao acervo 

do Museu Paranaense na década de 1940. Em 1979 duas urnas funerárias 

foram apreendidas pelo IPHAN em Paranaguá, provinham de áreas com 

ocupação populacional densa e estavam sendo comercializadas. Outras duas 

urnas foram encontradas de maneira fortuita a 500 m da margem direita do rio 

Emboguaçu distante 300 m uma da outra (Sítio PR P 67: Emboguaçu). Outra 

evidência vem de um sítio cadastrado como PR P 68: Rio Imbocuí localizado 

em 1998 nas margens do rio Imbocuí em consequência de atividades de 

exploração de areia. Essas peças cerâmicas relacionam-se como uma unidade 

étnica no que diz respeito a sua morfologia, tipologia e técnicas de confecção. 

O sítio do Rio Imbocuí foi o único que possibilitou a datação, sua cerâmica, 

pelo método da Termo luminescência, foi datada em 1519 com margem de erro 

de 30 anos (CHMYZ, 2002). 

Os sítios arqueológicos vinculados a esta tradição são de pequena 

profundidade, ocupam terrenos pouco elevados e sua distribuição relaciona-se 

com a vegetação florestal. A cerâmica é decorada com pintura em vermelho e 

preto sobre engobo branco, engobo vermelho, corrugado, ungulado, ponteado, 

inciso, acanalado e escovado. As formas variam desde tigelas até grandes 

urnas carenadas. Segundo as variações cerâmicas temos para a tradição 

pintada uma datação de 570 ± 100 d.C. A subtradição corrugada difundida na 

faixa costeira é datada em 880 ± 110 d.C. no Rio Grande do Sul, 1380 ± 100 

d.C. em Santa Catarina e em 1380 ± 100 d.C. no Rio de Janeiro. A subtradição 

escovada substitui a corrugada nas cronologias regionais e representaria a 

metamorfização da cultura indígena segundo influências européias que vem a 

afetar a forma e a decoração das cerâmicas indígenas (CHMYZ, 1976). 

Nas camadas superficiais de alguns sambaquis da costa do Paraná ocorre 

cerâmica Tupiguarani (CHMYZ, 1976, 2002), afinal os primeiros colonos vindos 

de Cananéia ao litoral paranaense, entre 1550 e 1560, encontraram junto à 

costa várias aldeias de índios Carijós (SANTOS, 1951 [1850]). 
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5.6 Histórico do Município de Castro 

 

Diversos autores afirmam que foi dos pousos de tropas e das invernadas que 

surgiram muitos núcleos de povoamento estáveis, entre eles, a Vila de Castro. 

Deve-se considerar, porém, que algumas famílias se instalaram na região 

antes da intensificação do comércio de gado. A criação e o permanente tráfico 

de gado permitiriam a integração da zona de Castro na economia regional e 

nacional (MOTIM, 1987, p. 72). É importante ressaltar que devido à abundância 

das pastagens, a região tornou-se o caminho preferido dos tropeiros que iam 

do Sul (Rio Grande do Sul) para São Paulo (Sorocaba) com suas tropas 

(CADERNOS DO PATRIMÔNIO, 1985). 

Os tropeiros traziam cavalos, mulas e o gado bovino do Rio Grande do Sul, 

campos de Vacaria e Viamão, para São Paulo (Sorocaba), onde eram 

realizadas feiras de animais com destino a Minas Gerais, devido à extração 

aurífera, e para o Nordeste, para trabalhos na produção de açúcar. Esses 

animais eram utilizados tanto para consumo de carne bovina quanto para 

transporte de mercadorias e cargas. 

No caso do passo dos tropeiros pela atual cidade de Castro, os registros de 

livros de história ressaltam que o rio Iapó foi um elemento chave no 

crescimento e desenvolvimento populacional e econômico de cidade, já que: 

 

O rio de modesta origem – sua cabeceira principal é de água 

de monjolo, com berço nos contrafortes dos campos das 

Cinzas – o Iapó, como o nome significa em nheengatu, é 

necessariamente alagadiço. Não fosse isso, suas margens 

férteis de húmus, seriam aproveitáveis na agricultura. As 

enchentes não são previsíveis em qualquer época do ano, 

quando menos se espera, em poucos dias de chuva, eis a 

água subindo, deixando ilhados animais retardatários, 

invadindo quintais, arrastrando material na sua marcha 

silenciosa rumo aos saltos de Guartelá, aumentando a 
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correnteza até confundir-se com as águas do Tibagi do qual o 

Iapó é tributário pela margem direita.  

Os viandantes de Curitiba, de Viamão e de Sorocaba, durante 

as enchentes do Iapó, no século XVIII, eram obrigados a 

pousar em suar margens, principalmente na margem esquerda, 

que na época, não era tão sujeita aos ataques dos gentios. Os 

primeiros acampamentos ou arranchamentos foram junto ao 

vau, também junto à capela de Santo Antônio, construída pelos 

frades carmelitas, no lugar Capão Alto (BORBA, 1896, p. 13-

14). 

 

Assim era frequente que as tropas ficassem presas durante a subida do rio 

Iapó, sendo obrigados a ficar esperando até o baixar das águas. Esse fato foi 

fundamental para o surgimento da cidade de Castro. 

Os caminhos de tropas tinham antecedentes, ou seja, eram trilhas já existentes 

e que eram usadas pelos indígenas e, posteriormente, pelos portugueses e 

espanhóis quando exploravam estes “novos” territórios. 

 

Entre essas trilhas, destacam-se o caminho do Peabiru que 

ligava a Capitania de São Vicente (interior de São Paulo) 

passando por quatro países: Brasil (em Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai, 

chegando a Cusco no Peru; e o caminho do Itupava, que 

interliga as planícies litorâneas ao primeiro planalto paranaense 

(FITZ, 2013, p. 8). 

 

As terras situadas na margem esquerda do Iapó pertenciam originariamente à 

família Taques: Lourenço Castanho Taques, que em 1724, requereu por 

sesmaria as terras na paragem chamada Capão Alto. Antônio Pinto Guedes, 

genro de Pedro Taques, requereu as terras entre o Iapó e Tibagi, em 1725 

(Campos São João) e Inácio Taques Almeida, ao falecer em 1770, era dono do 
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sítio do Iapó, Itaponhacanga e Capados (Canta Galo). Todos, porém, foram 

liderados pelo potentado paulista capitão-mor José de Góis e Morais, filho de 

Pedro Taques, a quem as terras pertenciam realmente, sendo apenas 

administradas pelos seus cunhados e irmãos (BORBA, 1986, p. 14). 

A colonização da região de Castro deu-se através do regime de Sesmarias. O 

primeiro pedido de região foi feito pelo capitão-mor Pedro Taques de Almeida e 

sua família em 19 de Março de 1704. O capitão, seus filhos e genros 

requereram as terras adjacentes ao rio Iapó, origem da povoação de Castro. 

 

Segundo Motim (1987) a população que compunha a 

sociedade do Paraná Tradicional, mais especificamente a Vila 

de Castro, passou por diversas fases, que podem ser assim 

expressas: 

1.   A fase da “ocupação da região”, quando os fazendeiros fundam 

seus estabelecimentos, deixando seus prepostos para zelar 

pelas cabeças de gado, onde iam eventualmente, 

permanecendo a maior parte do tempo em sua residência 

distante da fazenda; 

2.   Numa segunda fase, estes fazendeiros mudam-se com suas 

famílias para a região, onde incrementam a criação de gado e 

promovem sua própria subsistência; 

3.   A terceira fase refere-se ao tropeirismo, durante a qual os 

homens ausentam-se por longos períodos de sua fazenda e as 

mulheres permaneciam no local. Muitas vezes, as pessoas que 

se dedicavam ao tropeirismo mudavam-se para outras cidades, 

o que fez com que a criação ficasse esquecida, já que o 

tropeirismo e a invernagem representavam atividades bem 

mais lucrativas; 

4.   A quarta fase refere-se, aproximadamente, ao ano de 1876, 

quando graças à queda dos negócios de tropas, os fazendeiros 

retornam gradativamente à criação de gado. Nesta fase, há 

uma certa estagnação econômica na região com a população 

se dedicando à economia de subsistência em sítios e fazendas; 
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5.    A partir de 1885, inaugura-se uma nova fase, com a 

participação do imigrante na economia e na sociedade da 

região e, a partir daí, também a agricultura desperta o interesse 

dos produtores (p. 74). 

 

Segundo dados do Museu do Tropeiro, no município de Castro, uma das 

principais causas da queda do tropeirismo está relacionada com a chegada das 

ferrovias, que veio substituir o sistema de transporte, principalmente para fins 

comerciais2. 

“Pouso de Iapó" era a primitiva denominação da localidade, que começou a 

crescer devido às ótimas condições da terra para lavoura e para a criação de 

gado. 

 A Freguesia foi criada com a denominação de Santana do Iapó, em 1774, na 

antiga vila de Curitiba. Já existiam um constante número de moradores, 

companhia de cavalaria, fazendas habitadas, um comércio crescente, tráfego 

de tropas e uma igreja com um padre. De acordo com os registros, houve um 

capitão chamado Manuel Gonçalves Guimarães que foi preso por volta de 

1785, acusado de sonegação de impostos. O acusado foi cumprir sua pena na 

prisão do Limoeiro em Lisboa. O capitão era um homem que possuía boa 

relação com a corte, o que justifica a visita do Ministro dos Assuntos Ultra-

Marinhos, Martinho de Mello e Castro. Aproveitando-se da situação, o detento 

fez a seguinte proposta ao ministro: se o ministro o libertasse, ele voltaria para 

o Brasil, daria o nome do ministro à próspera freguesia de Santa Ana do Iapó e 

trabalharia com empenho para elevá-la a vila. É válido ressaltar que Manuel 

Gonçalves Guimarães seria duplamente beneficiado nessa negociação, pois 

além de ser libertado da prisão, o acusado possuía negócios que seriam 

beneficiados com a elevação do povoado à categoria de vila. 

                                                           
2
 É importante notar que tanto as ferrovias como o tropeirismo, cada uma em seu momento, 

foram chaves importante para a colonização em áreas onde não existia a urbanização ou 
colônias ou vilas. Muitas cidades atualmente devem a sua origem a um destes dois fatores 
históricos tão importantes para a história do Brasil.  
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A elevação da freguesia à vila relaciona-se também outros fatores de ordem 

política e econômica, como por exemplo a situação geográfica favorável da 

freguesia, que era um importante ponto de passagem de tropeiros e soldados 

para o sul e também devido à inexistência, tanto de autoridades obedientes ao 

reino, quanto de autoridades para punir a criminalidade. 

Por meio do Ato de 20/01/1789, Santa Ana do Iapó elevou-se da freguesia à 

categoria de vila com o nome de Vila Nova de Castro, em homenagem à 

personalidade do ministro português Martinho de Melo e Castro.  

Em seguida foi realizada uma eleição para a Câmara, onde foram eleitos três 

juízes e três vereadores. Foi escolhido também um lugar para levantar o 

pelourinho e as Casas da Cadeia e do Conselho. Alguns anos depois, em 

1810, iniciaram a construção da Igreja Matriz de Sant’Ana. 

 

 

Figura 6 - Vista parcial da cidade de Castro. Ano desconhecido. Fonte: Castro em destaque. 

Disponível em: https://castroemdestaque.wordpress.com. Acesso em Julho de 2016 

 

A recém-criada vila de Castro manteve-se economicamente estável devido ao 

intensivo comércio com os tropeiros que passavam com frequência pela vila. O 

botânico francês Saint’ Hilare ao visitar os Campos Gerais em 1820, descreveu 

seus habitantes, seus costumes, suas habitações, a povoação local e a forma 

https://castroemdestaque.wordpress.com/


  

 

 

 

 
  
 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

28 

como o gado era tratado e alimentado. Seus escritos e relatos servem como 

valiosas fontes para compreender como os habitantes da vila de Castro viviam.  

Em 1854, os deputados provinciais tentaram elevar a Vila Nova de Castro à 

categoria de cidade, porém, sem sucesso. Desta forma, propuseram a criação 

da comarca de Castro, viabilizada pela Lei Provincial nº 02, de 02 de julho de 

1854. A instalação da comarca deu-se no dia 21 de dezembro de 1854. 

Neste período, a construção de ferrovias era um atrativo de capital para o 

estado do Paraná, e foi utilizada na tentativa de transferir a Feira de Sorocaba 

para Castro, a fim de que as vendas de animais se efetuassem nas invernadas 

paranaenses, auferindo com isso a melhoria de preço que consequentemente 

atrairia capitais e compradores de fora. (KROETZ, 1985). 

A instalação da Comarca de Castro foi um marco importante para a elevação 

da vila de Castro à cidade. Três anos depois, o projeto de elevação da Vila 

Nova de Castro à categoria de cidade foi aprovado pela Lei nº 14 de 21 de 

janeiro de 1857, quando a vila recebeu foros de cidade, com a simples 

denominação de Castro. 
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6 CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA 

 

 

Em pesquisa realizada na sede do IPHAN do Paraná em Curitiba pela equipe 

da Habitus, foi possível verificar a presença de 18 sítios arqueológicos 

cadastrados para o município de Castro, conforme registrados nas fichas 

CNSA. Estes sítios foram registrados em contexto de obras, sendo alguns 

deles em obras da própria Cargill Agrícola. 

Nome do Sítio Arqueológico Categoria Empreendimento relacionado 

Rio Bravo Pré-colonial LT 138 kv Jaguariaíva - Castro 

Piraí do Sul Pré-colonial LT 138 kv Jaguariaíva - Castro 

Cachoeira do Ivo Pré-colonial e histórico LT 138 kv Jaguariaíva - Castro 

Paranacapiacaba Histórico LT 138 kv Jaguariaíva - Castro 

LT Cargill 04 Histórico LT 138 kv Cargill - SE Copel 

LT Cargill 03 Histórico LT 138 kv Cargill - SE Copel 

LT Cargill 01 Histórico LT 138 kv Cargill - SE Copel 

LT Cargill 02 Histórico LT 138 kv Cargill - SE Copel 

Chácara São Cristovão Pré-colonial e histórico LT 138 kv Castro - Iguaçu Celulose 

Sem nome definido Pré-colonial e de contato LT 138 kv Castro - Iguaçu Celulose 

São Thomé Histórico LT 138 kv Castro - Iguaçu Celulose 

Torre 099 LT230kV Bat-Jag Pré-colonial LT 230 kV Bateias - Jaguariaíva 

Torre 131 LT230kV Bat-Jag Pré-colonial LT 230 kV Bateias - Jaguariaíva 

Torre 139 LT230kV Bat-Jag Pré-colonial LT 230 kV Bateias - Jaguariaíva 

Torre 138 LT230kV Bat-Jag Pré-colonial LT 230 kV Bateias - Jaguariaíva 

Torre 140 LT230kV Bat-Jag Pré-colonial LT 230 kV Bateias - Jaguariaíva 

Torre 144 LT230kV Bat-Jag Pré-colonial LT 230 kV Bateias - Jaguariaíva 

Torre 145 LT230kV Bat-Jag Pré-colonial LT 230 kV Bateias - Jaguariaíva 

Quadro 01 – Detalhe da lista de sítios arqueológicos cadastrados em fichas CNSA do IPHAN 

para o município de Castro. Consultado nos arquivos da Superintendência do IPHAN, em 

Curitiba 

 

Através das fichas do CNSA, foi possível obter a localização dos sítios e criar 

um panorama atual da pesquisa arqueológica no município. Para uma melhor 
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visualização, foi criado um mapa com a localização dos sítios arqueológicos 

listados acima, relacionando-os com a área do Complexo Industrial da Cargill. 

 

 

Figura 7 - Área diretamente afetada (ADA) do Complexo Industrial da Cargill S.A. em relação 

aos sítios arqueológicos registrados nas fichas CNSA para o município de Castro/PR 

 

Conforme pode ser evidenciado na Figura acima, nenhum sítio cadastrado 

encontra-se na ADA e AID do empreendimento. Dos 18 (dezoito) sítios, 03 

(três) deles estão localizados em outro município, contudo as fichas CNSA 

referem-se a Castro. 

Na imagem abaixo é possível verificar a potencial arqueológico do estado do 

Paraná e da região em estudo, uma vez que as mesmas evidenciam a 

presença de sítios arqueológicos já pesquisados em projetos diversos. 
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Figura 8 - Mapa de sítios arqueológicos no Paraná. Criado por Fabiana Terhaag Merencio, 

Outubro/2012  

 

A pesquisa por bens históricos identificou a Fazenda Capão Alto, que está 

inscrita no Livro do Tombo 80-II, Processo Número 82/81 com data de inscrição 

de 26 de novembro de 1983. A Fazenda está em processo de pesquisa 

arqueológica coordenada pelo Dr. Igor Chmyz com o objetivo de criar um 

museu na própria fazenda. Foram tombadas também o Museu do Tropeiro 

(inscrição Tombo 63-II, Processo Número 64/77 com data de inscrição de 06 

de março de 1978); A Estação Ferroviária de Castro (inscrição Tombo 133-II, 

Processo Número 03/97 com data de inscrição de 10 de outubro de 2000); 

casa na Praça Getúlio Vargas, nº10 (Inscrição Tombo 77-II, Processo Número 

79/81 com data de inscrição de 04 de janeiro de 1982); casa na Praça Getúlio 

Vargas, nº06 (Inscrição Tombo 78-II, Processo Número 80/81 com data da 

inscrição de 04 de janeiro de 1982); casa na Praça Manoel Ribas, nº120 

(Inscrição Tombo 75-II, Processo Número 77/81 com data da Inscrição de 26 

de junho de 1986); casa na Praça Manoel Ribas nº 152 (Inscrição Tombo 74-II, 

Processo Número 78/81 com data da Inscrição de 07 de maio de 1982); e casa 
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na Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, esquina com Rua Benjamin Constant 

(Inscrição Tombo 73-II, Processo Número 76/81 com data da Inscrição de 07 

de maio de 1982), onde funcionou o primeiro Jardim de Infância do país. 

 

6.1 AS OCUPAÇÕES COLONIAIS DE PERÍODO HISTÓRICO 

A arqueologia histórica abrange os grupos classificados como Pueblos, 

Reduções Jesuíticas, o Caminho dos Tropeiros e as Comunidades 

Quilombolas compreendendo os vestígios deixados pelas diversas populações 

que habitaram esta região a partir do século XVI e onde existe documentação 

escrita.  

Nesse sentido, a partir do período quinhentista e especialmente do 

seiscentista, o atual território paranaense foi alvo de uma série de incursões 

que objetivavam encontrar metais preciosos e apresar índios. Seguindo as 

margens dos vales dos rios e galgando os abismos da Serra do Mar os 

primeiros exploradores paulistas e europeus atingiram os Campos Gerais, o 

primeiro e o segundo planalto paranaense. Assim, a partir desse momento 

esse caminho tornou-se a rota escolhida por viajantes que percorriam tanto 

pelo caminho norte-sul quanto do litoral rumo ao interior devido a sua extensão 

norte-sul e a facilidade de locomoção neste espaço (CAVALHEIRO, 2013). 

Em 1516 há o registro da primeira expedição idealizada por Juan de Solis e 

com a colaboração de Aleixo Garcia (português). Na busca por riquezas, que 

acreditavam que existiriam no interior do continente, os desbravadores 

descobriram o Paraguai. Solis e Garcia partiram da ilha de Santa Catarina e se 

aventuraram por terras e rios da região do Paraná. Já em 1541, o desbravador 

espanhol, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, percorreu por terra o atual território 

paranaense. Seu objetivo era chegar aos primeiros núcleos espanhóis que se 

encontravam localizados no extremo oeste do Paraná. Os bandeirantes, 

Raposo Tavares e Fernão Dias Pães Leme, também fizeram uso dos Campos 

Gerais para chegarem a novos espaços (CAVALHEIRO, 2013). 
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Na metade do século XVI, os espanhóis iniciaram a colonização da Província 

del Guairá, que abrangia praticamente todo o interior do Paraná, inclusive o 

vale do rio Tibagi. Houve a fundação de três cidades: Ontiveros e Ciudad Real 

del Guairá, no vale do rio Paraná e Villa Rica del Espiritu Santo, primeiro no 

vale do rio Piquiri e depois transferida para a margem esquerda do rio Ivaí 

(CHMYZ, 1976; PARELLADA, 1993, 1995, 1997). 

Em Villa Rica del Espiritu Santo os espanhóis realizavam, com mão-de-obra 

indígena através do sistema de encomiendas, a extração da erva-mate até o rio 

Tibagi. Era comum a formação de pueblos, onde os espanhóis reuniam os 

índios em encomienda. Conjuntamente a estas cidades a Coroa espanhola 

fomentou, a partir de 1610, a criação de 14 reduções jesuíticas na Província del 

Guairá, para a efetiva colonização do território (CORTESÃO, 1951; CARDOZO, 

1970). 

No vale do rio Tibagi foram fundadas quatro reduções: San Francisco Xavier, 

em 1622, Nuestra Señora de Encarnación e San José, em 1625, e San Miguel, 

em 1627. Estas reduções, em sua maioria, eram formadas sobre antigas 

aldeias Guaranis, conforme relatos de Montoya (1985). A duração destas 

reduções foi curta, pois já em 1632 todas elas já tinham sido destruídas pelos 

bandeirantes portugueses, que tinham como principal objetivo capturar índios 

para trabalhos escravos. A localização dessas reduções ainda é incerta, tendo-

se apenas aproximações de onde elas deveriam estar localizadas. 

A redução de Encarnación foi inicialmente fundada em 1625, pelos padres 

jesuítas Antonio Ruiz de Montoya e Cristóbal de Mendoza (CHMYZ, 1976), 

sendo transferida de local em 1627, devido à escassez de recursos e a 

proximidade de grupos indígenas resistentes à evangelização. A segunda 

fundação pode estar relacionada ao sítio arqueológico Torre Vigilância 

Campina, no município de Ortigueira, ou estar nas proximidades daquela 

região. 
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Em Carta Ânua de 1628 do Padre Antônio Ruiz de Montoya dirigida ao Padre 

Nicolau Duran, Provincial da Companhia de Jesus, é relatado que: 

La reducción de la Encarnación esta distante desta de S. 
Xavier dos dias. a estado siempre en ella el P.E Xpval de 
Mendoça solo como al presente lo esta. pusose en su princípio 
en un campo algo apartado de las chacaras aunque entonces 
avia mui pocas por estar los Indios de aquel partido mui 
divididos en sus puestos y mucho mas en los animos por las 
continuas guerras y muertes que entre si tenian, a cuya causa 
estubo esta reducción com solo el nombre algun tiempo por 
estarse la gente en sus chacaras y se husar de venir al 
pueblo, lo qual también causo la hambre que dixe tratando de 
S. Xavier, que como alli murieon algunos de hambre, aqui 
murieron no pocos. Mudose el pueblo por estas causas en una 
sierra que segun dicen es mui fertil y la experiencia lo a 
mostrado. Y juntamente la utilidad de la mudança porque se a 
formado un mui bueno pueblo en el qual asiste toda la gente 
porque tienen las chacaras mui çerca y tanto que de sus 
mismas casas vem por aquellas sierras. Hicieron la yglesia 
com direccion del P. P. de espinosa... pusieron luego una mui 
buena huerta de qual quando yo fui la halle llena de coles, 
rabanos, perejil, sanaborias, ajos, cebollas y otras mill cosas 
com un grande maizal y frisolas en el sitio que a de ser viña.... 
(MCA I, 1951, p. 275-276). 

Os bandeirantes, apesar de destruírem as cidades espanholas e as reduções 

jesuíticas da Província del Guairá, continuaram transitando por aquela região, 

para capturar indígenas até o sul do rio Uruguai. Maack (1968) observa que as 

bandeiras de Francisco Bueno, em 1637, e de Fernão Dias Paes Leme, de 

1638 a 1661, atravessavam os planaltos do Paraná, subindo pelo vale do rio 

Ribeira e transpondo os Campos Gerais para atingir as nascentes do rio Tibagi, 

dirigindo-se para o sul além do rio Iguaçu. Os bandeirantes, até 1632 

destruíram todas as cidades espanholas e reduções jesuíticas da Província del 

Guairá, mas continuaram transitando por aquela região, para capturar 

indígenas até o sul do rio Uruguai.  

Nos séculos XVIII e XIX o território paranaense era cortado pelos caminhos das 

Tropas, o mais antigo vinha de Viamão em direção à Sorocaba. Assim, ao 

longo destas estradas podem ser encontrados sítios arqueológicos, dos 

séculos XVIII ao XIX, relacionados a pousos de abastecimento e descanso de 
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tropas, e ainda a fazendas de invernadas. Essas fazendas, como a Fortaleza, 

Capão Alto, Monte Alegre e muitas outras, eram construídas edificações, e 

atualmente se constituem importantes sítios históricos (LANGE, 2002). 

O caminho das Tropas entre os Campos Gerais e a Província de São Paulo 

denominava-se Estrada da Mata, e ao longo dela surgiram diversas vilas que 

originaram as cidades da Lapa, Campo Largo, Ponta Grossa, Castro, Piraí do 

Sul e Jaguariaíva. Em 1772, existiam vinte e nove grandes fazendas entre o rio 

Pitangui, atual município de Ponta Grossa, até o rio Itararé, divisa com o atual 

estado de São Paulo (MOREIRA, 1975; RITTER, 1980). Escravos fugidos de 

algumas fazendas de invernadas, ao longo do caminho das Tropas, formaram 

quilombos na região entre o rio Tibagi e o Ribeira. Um exemplo é o da sede da 

Fazenda de Capão Alto que, de 1774 a 1864, acabou se tornando um 

quilombo, com cerca de 200 escravos.  

Em 1765, o governador da Província de São Paulo, D. Luiz Antônio de Souza 

Botelho Mourão, toma posse, e acaba iniciando uma série de expedições aos 

sertões do Paraná (LOVATO, 1974). Além das expedições militares oficiais 

houve algumas “científicas”, que se intensificaram a partir da chegada da 

Família Real no Brasil. 

O Caminho das Tropas, entre o final do século XVIII ao início do século XX, é 

alvo de vários exploradores, viajantes e naturalistas. Em 1820, o naturalista 

Saint Hilaire (1978) viaja a Curitiba, vindo por Itararé, da Província de São 

Paulo, atravessando os Campos Gerais. Em 1827, o pintor Debret, registrou 

aspectos das vilas de Castro, Jaguariaíva, Ponta Grossa, Palmeira, Lapa, 

Curitiba, entre outras, da região de estudo. 

No século XIX, as viagens de exploradores e naturalistas europeus, foram 

complementadas por outros especialistas, como engenheiros e geólogos do 

Governo Imperial. No sul do Brasil, o Barão de Antonina encarrega Joaquim 

Francisco Lopes e João Henrique Elliot de realizarem viagens nos sertões do 

Paraná e Mato Grosso, entre 1844 e 1848. As explorações oficiais, realizadas 
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na segunda metade do século XIX, tinham o propósito, muitas vezes, de 

planejar a implantação de vias de comunicação a locais de difícil acesso; 

preocupação estimulada com a Guerra do Paraguai (LOVATO, 1974). 

Os relatos etnográficos e de viajantes sobre essa região descrevem a presença 

de várias aldeias Guarani e Kaingáng até o século XVIII (BORBA, 1908; 

METRAUX, 1927; NIMUENDAJÚ, 1981; MOTA, 1994).  
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7 CONCEITUAÇÃO METODOLÓGICA APLICADA 

 

 

Este capítulo lista os conceitos necessários à compreensão da abordagem 

metodológica. Cabe ressaltar que nenhum sítio arqueológico foi encontrado na 

área do empreendimento, destacando-se apenas uma pequena área que 

consideramos de Alto Potencial Arqueológico (AP) devido ao contexto 

topográfico e de vegetação. 

 

7.1 Levantamento Arqueológico 

No que diz respeito à abordagem do Levantamento Arqueológico, este vem do 

início do século XX por meio de métodos desenvolvidos por ingleses e 

americanos, através de estudos que dão uma maior ênfase à arqueologia feita 

sob um ponto de vista geográfico. Esse tipo de abordagem gerou uma série de 

novas discussões, as quais vão desde migrações populacionais até 

correlações entre os tipos de assentamento e de solo. Essas análises foram 

feitas com base em mapeamentos de sítios arqueológicos ou artefatos e das 

cronologias a esses associados. 

Algo comum aos trabalhos de prospecção arqueológica é o fato de ter de lidar 

constantemente com áreas extensas, situação que, nos Estados Unidos, os 

arqueólogos já vinham encarando desde a década de 1940. Gordon Willey, no 

ano de 1946, foi o primeiro a incluir o conceito de padrões de assentamento em 

arqueologia, quando iniciou um levantamento arqueológico do Vale do rio Viru, 

no Peru. O objetivo, neste caso, consistia na adoção de uma perspectiva que 

proporcionasse uma visão regional do conjunto de sítios arqueológicos. A partir 

disso, os arqueólogos perceberam que muitas informações importantes podem 

ser obtidas a partir de uma visão regional. 
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Com o advento da new archaeology, que defendia mudanças de orientação 

com o propósito de tornar a arqueologia mais científica e mais voltada à 

antropologia, surgiram mudanças técnicas que contribuíram para a modificação 

no modo como o registro arqueológico era observado e registrado, implicando 

na adoção do conceito de cultura como um sistema (ROSSIGNOL, 1992, apud 

ARAUJO, 2001, p. 104). 

Este procedimento fez com que fosse percebida a necessidade de ampliar o 

conhecimento acerca da variabilidade espacial nos sítios arqueológicos, 

ocasionando alterações no eixo das investigações e abrangendo, além do sítio, 

a região. 

Binford (1964), na busca por métodos mais rigorosos de levantamento, incluiu 

o uso da amostragem probabilística em um de seus trabalhos. Paralelamente, 

Ruppé (1966) apresenta o uso de levantamentos regionais como necessários e 

uma fonte de dados importante, abordando também o uso da probabilidade. 

Até meados da década de 1970, o uso de amostragem probabilística foi 

empregado para solucionar vários problemas arqueológicos, porém, após 

artigos como o de Schiffer et al. (1978), a matriz filosófica e metodológica foi 

ampliada, pois este reconheceu a diferença entre os achados de materiais 

arqueológicos e a estimativa de parâmetros regionais, por meio do uso de 

métodos não muito aceitos, como a informação verbal e a amostragem não 

probabilística. No decorrer da década de 1970, alguns estudiosos como 

Dancey (1974), Wobst (1974), Thomas (1975) e Davis (1975) chegaram a 

conclusões importantes sobre o emprego obrigatório do conceito de sítio 

arqueológico, isto porque verificavam que em uma grande área poderiam achar 

vestígios arqueológicos espalhados e tirar daí um grande potencial informativo 

(ARAUJO, 2001). 

Na passagem dos anos 1980 para os 1990, outra forma de se pesquisar 

grandes áreas passou a ser utilizada, o emprego do chamado “levantamento 

de cobertura total” ou “levantamento de 100%”. Esse tipo de levantamento 
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defende um reconhecimento constante do terreno e não apenas em quadrados 

ou transects, que abordam apenas uma parte do terreno. Podemos encontrar 

mais informações sobre esse tipo de levantamento em um volume editado por 

Fish & Kowalewski, 1990 apud ARAUJO, 2001. 

Grande parte dos pesquisadores adeptos da prospecção arqueológica, 

sobretudo as realizadas em amplas superfícies, assinala a necessidade da 

compreensão de características fundamentais da paisagem para a detecção de 

vestígios arqueológicos. Diante disso, pode-se dizer que a cobertura de uma 

área a partir de uma atividade de pesquisa, pode ser possível tomando-se por 

base diferentes níveis de intensidade, sabendo-se, contudo, que esse nível de 

intensidade na cobertura de uma área, ou de uma amostragem desta, está 

diretamente relacionado à maior ou menor probabilidade de se identificar sítios 

arqueológicos na área prospectada. 

Por intensidade entende-se a distância entre pontos ou linhas onde as 

observações foram feitas (como estamos tratando de métodos sistemáticos, 

subentende-se que exista uma regularidade nas observações). Assim, a 

intensidade de um levantamento pode ser dada em metros (DOELLE 1977, p. 

204 apud ARAUJO, 2001, p. 111). 

Uma prospecção em determinado terreno ou porção escolhida do terreno pode 

ser definida como tendo sido feita, por exemplo, por uma equipe cujos 

membros estavam distanciados de 10 metros, ou com sondagens que foram 

realizadas a distâncias de 50 metros entre si. Uma outra maneira de mensurar 

a intensidade é por “número de pessoas / dia / área” (vide exemplos em Plog et 

al. 1978, p. 391). Uma medida de intensidade poderá servir tanto para os casos 

onde a área foi prospectada de maneira sistemática, quanto de forma não 

sistemática (ARAÚJO, 2001, p. 105-106). 

Sob o ponto de vista do desenvolvimento das atividades de campo, ou das 

metodologias empregadas para o estudo in situ dos espaços estudados em 

atividades interventivas, podemos dizer que existem maneiras distintas, porém 
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complementares, de se intervir em uma área, conforme será explicado nos 

capítulos que seguem. 

 

7.1.1 A Prospecção da Superfície (Caminhamento) 

A análise de superfície tem por objetivo buscar evidências plausíveis de 

ocupações humanas, isto é, de identificar na paisagem e no solo os elementos 

que a compõem. Em relação à superfície do solo, ou às estratigrafias expostas, 

busca-se identificar vestígios materiais desta ocupação humana. Estes 

vestígios podem ter a forma de um nível estratigráfico exposto com terra preta 

ou materiais arqueológicos, ou surgir como materiais de superfície (tais como 

louças, cerâmicas, artefatos em pedra lascada ou polida, estruturas de 

habitações ou de defesa, entre outros elementos) que sinalizar ocupações 

humanas pretéritas naquele espaço. Esta forma de prospecção oferece alguns 

riscos, pois, por vezes, o solo pode encontrar-se coberto por vegetação, e/ou o 

espaço ser de difícil trânsito. 

Devido ao fato de que a região do empreendimento apresenta majoritariamente 

áreas de pasto entrecortada por canais artificiais escavados na década de 

1980, o caminhamento se aplica para, de uma maneira extensiva, percorrer os 

espaços que compõem a(s) área(s) do(s) do empreendimento, tendo em vista a 

identificação e delimitação de materiais e/ou estruturas de caráter 

arqueológico, que possam ser evidenciados ainda em superfície. 

A análise das áreas caminhadas contribui para o fornecimento de dados tais 

como a localização e o tipo do material arqueológico identificado na superfície 

sendo, pois, complementar às demais técnicas de análise. O caminhamento 

consiste na averiguação minuciosa e sistemática das áreas demarcadas pela 

malha ortogonal, onde, através de uma análise sistemática da superfície, 

obtêm-se suporte para avaliação de áreas potenciais. 
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7.1.2 A Prospecção de Subsuperfície 

Fundamentada em técnicas invasivas, as quais permitem, ainda que de 

maneira expedita, o conhecimento arqueológico e geológico das áreas 

analisadas, possibilitando, entre outros aspectos, “o reconhecimento da 

estratigrafia e a existência de solos de origem antropogênica, resultantes da 

ocupação arqueológica” (BICHO, 2006, p. 151). 

Há que se ressaltar, ainda, o fato de que uma prospecção pode ocorrer de 

maneira descontínua, isto é, neste caso a ideia principal é a de que existem 

áreas nas quais as características do meio (natural e/ou antrópico) indicam que 

esses espaços não contêm sítios ou evidências arqueológicas, por exemplo, 

escarpas rochosas, áreas de aterros, regiões de topo ou laterais de 

montanhas, cujo relevo é bastante acentuado. Contudo, o uso de tal técnica 

implica em um conhecimento aprofundado da região de estudo sob vários 

aspectos, tais como os geológicos, geomorfológicos, pedológicos, etc. 

A técnica de campo interventiva que será mais amplamente utilizada neste 

projeto serão as sondagens. Esta técnica faz parte de uma metodologia que 

visa à cobertura de grandes espaços territoriais. Podendo ser caracterizado 

como uma adaptação do “shovel-test anglo-saxão” (CAMARGO, 2008, p. 323), 

a sondagem é uma ação invasiva executada em áreas potenciais ou de 

interesse, mesmo que nessas não ocorram vestígios em superfície. 

Em áreas onde existam ocorrências arqueológicas identificadas, as sondagens 

são feitas em uma densidade maior e para o reconhecimento dos seguintes 

fatores: estratificação do sítio, integridade e/ou qualidade do contexto 

arqueológico, profundidade de camadas antropogênicas e inferências 

relacionadas ao contexto sistêmico cultural, estas últimas, complementares às 

inferências feitas com base nos materiais arqueológicos observados na 

superfície. 
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Além disso, quando da presença de materiais arqueológicos provenientes do 

caminhamento e/ou intervenções de subsuperfície, ocorre o registro dos 

materiais arqueológicos coletados em campo por meio do preenchimento de 

uma ficha de coleta que, entre outros aspectos, identifica o tipo de material, o 

setor e a unidade em que foi encontrado, local e data e o responsável pelo 

achado. Seguido a isso, o acondicionamento é feito em sacos plásticos 

devidamente etiquetados para transporte até o lugar da guarda do material. 
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8 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

 

 

Conforme a conceituação metodológica anteriormente apresentada, a 

sequência operacional e metodologia do estudo arqueológico contou com o 

planejamento prévio da atividade, com uma análise cartográfica da Área de 

Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada (ADA). A pesquisa 

realizada em campo contou com caminhamentos e averiguações de 

subsuperfície por meio de sondagens em malha sistemática cobrindo 100% da 

ADA do empreendimento, de acordo com o nível de potencial arqueológico 

registrado. As sondagens se basearam em estudos probabilísticos e 

abordagem oportunística, que considerou os geoindicadores tais como relevo, 

vegetação, fontes de água, etc; ou indicadores de alteração antrópica, como 

neste caso os canais artificiais que cortam toda a área do empreendimento. 

Estas áreas foram consideradas sob os seus aspectos geomorfológicos para 

avaliar o potencial arqueológico existente, já que identificar os traços da 

paisagem física ajuda a entender a dispersão de assentamentos e locais 

propícios a ocupações humanas e seus sistemas de uso e ocupação do solo. 

Além disso, a identificação e o gerenciamento dessas áreas de interesse 

arqueológico condicionam maior agilidade nas pesquisas e otimizam os 

resultados (CARVALHO, 2006).  

Essa metodologia extensiva propõe a prospecção das áreas que supostamente 

tenham maior potencial e são arqueologicamente mais sugestivas. Os critérios 

foram previamente definidos através de uma investigação das características 

geomorfológicas e pedológicas, informações orais, referências escritas ou 

mesmo a natureza da toponímia ou de alguns traços identificados nas 

fotografias aéreas (CARVALHO, op.cit.). Portanto, essas áreas foram 

subdivididas em três e foram consideradas da seguinte maneira:  
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- Baixo Potencial Arqueológico (BP): corresponde às áreas sem uso do 

empreendimento e, por ser constituída de altas vertentes ou declives bastante 

acentuados e situadas em cotas altimétricas elevadas. Locais sem sedimento e 

que não possibilitam a realização de sondagens, e ainda, áreas alagadas onde 

não há a possibilidade da realização de sondagens. Nas áreas de BP é feito 

apenas o caminhamento sistemático (transect) quando possível. 

- Médio Potencial Arqueológico (MP): Toda e qualquer área que não seja 

considerada BP ou AP, em aplainados extensos ou e que haja composição 

sedimentar favorável à realização de sondagens. A malha amostral é de 200 

metros entre as sondagens. 

- Alto Potencial Arqueológico (AP): Áreas próximas a córregos, rios e 

alagados, que constam de fontes naturais, propícias à ocupação humana. 

Nessas áreas a malha amostral consta de 50 metros, ou menos, entre as 

sondagens. 

No caso da área do empreendimento do Complexo Industrial da Cargill, com 

exceção de uma pequena área considerada de Alto Potencial Arqueológico, 

onde as sondagens foram realizadas a cada 50 metros, todo o 

empreendimento foi considerado de Médio Potencial Arqueológico e coberto 

por uma malha de sondagens distantes 150 metros entre si, realizadas em 

conjunto com caminhamentos sistemáticos.  
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Desta maneira, foram criadas as sondagens com as nomenclaturas baseadas 

na metodologia acima descrita para o preenchimento de fichas e tabelas, 

conforme passamos a exemplificar: AP01 (grau de potencial arqueológico, que 

neste caso é Alto; e o número 01, que corresponde ao número da sondagem). 

Na área de médio potencial manteve-se a malha com uma distância de 150 

metros entre as sondagens e, na área de alto potencial, avaliou-se a 

necessidade de uma malha mais densa de forma a contextualizar melhor a 

Ocorrência 01. A distância de 15 metros entre as sondagens serviu para 

compreender e delimitar a dispersão dos vestígios históricos ali encontrados. 

As áreas em que foram realizadas as intervenções passaram por um 

caminhamento sistemático com uma observação minuciosa da superfície do 

solo. As intervenções realizadas na área do empreendimento do Complexo 

Industrial da Cargill (sondagens e caminhamento) tornou possível a 

compreensão dos contextos em subsuperfície, e dos aspectos deposicionais e 

pós-deposicionais da matriz de solo. Na realização das sondagens, empregou-

se o seguinte protocolo: 

 Escavação dos sondagens com auxílio de cavadeira articulada, 

com abertura de 25 cm de diâmetro e cabo de 1,00 m de 

tamanho; 

 Peneiramento de todo o sedimento extraído dos sondagens, em 

peneira com aro de madeira e tela de arame galvanizado malha 6 

(abertura 3,67 mm) fio 24 BWG (0,56 mm) e com um diâmetro de 

60 cm; 

 A profundidade dos sondagens foi averiguada com o uso de 

trena; 

 A(s) cor(es) do solo foi(foram) registrada(s) utilizando a tabela 

Munsell Soil Color Chart, edição revisada de 1994; 

 Documentação dos procedimentos através de fichas de campo e 

fotografias. 
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As atividades foram desenvolvidas entre os dias 31 de março e 02 de abril, 

sendo o clima predominante de sol, com chuvas intermitentes nas tardes dos 

dias 1 e 2 de abril.  

A área do empreendimento é utilizada principalmente para plantação de milho. 

Durante as atividades de campo a maior parte das áreas havia cortado o milho 

recentemente, em algumas partes havia milho em crescimento. 

 

 

Figura 9 – Plantação de milho na área do empreendimento 
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Figura 10 - Entorno da área de empreendimento 

 

 

Figura 11 - Vegetação predominante na área do empreendimento, Área de lavoura, plantação 

de milho 
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Figura 12 - Vegetação predominante na área do empreendimento, Área de lavoura 

 

Figura 13 - Vegetação predominante na área do empreendimento, Área de lavoura (plantação 

de milho) 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

49 

 

Figura 14 - Vegetação predominante na área do empreendimento, área de lavoura (milho em 

crescimento) 

 

A divisão em malha ortogonal resultou na realização de 89 sondagens na 

malha de 150 metros (MP) e 11 sondagens com distância de 50 metros (AP). A 

malha de sondagens de MP alcançou toda a área do empreendimento, sem 

distinção de compartimentos topográficos ou de biomas, de forma a obtermos 

uma visão total do solo e subsolo da ADA do empreendimento. As intervenções 

realizadas em subsuperfície obtiveram os seguintes dados: 

Em relação ao subsolo, encontramos 03 realidades diferentes, sendo duas 

delas predominantes. As sondagens foram realizadas conforme passamos a 

descrever: 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 01 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613459/7259330 
Elevação: 1013 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola  Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho, plana e perto de uma vala. 

O solo é argilo-arenoso, pouco compacto e pouco úmido. 

Profundidade final da sondagem: 65 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 15 - Realização da sondagem 
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Figura 16 - Vista da sondagem 

 

 

 

Figura 17 - Vista do sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 02 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613455/7259511 
Elevação: 1010 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-20 cm 7.5 RY 4/4; 20-65 cm 2.5YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área perto de uma estrada, plana e com 

sedimento um pouco seco na superfície. O solo é argilo-arenoso, seco e compacto até o final. Ao 

final da sondagem apareceu um sedimento mais escuro e arenoso. 

Profundidade final da sondagem: 64 cm por solo arenoso  Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 18 - Vista da paisagem 
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Figura 19 - Vista da sondagem realizada 

 

 

Figura 20 - Vista da profundidade final da sondagem indicada com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 03 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613592/7259207  
Elevação: 1021 m  
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-20 cm 7.5 YR 4/4; 21-50 cm 7.5YR 5/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho, a superfície tem 

sedimento seco. Durante a sondagem o solo apresentou-se seco, compacto e argilo-arenoso. 

Profundidade final da sondagem: 56 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2-16 

 

 

Figura 21 - Vista da sondagem 
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Figura 22 - Vista do sedimento da sondagem 

 

 

Figura 23 - Observação da cor do sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 04 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613527/7259332  
Elevação: 1011 m  
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área de plantação de milho, apresentando 

sedimento argilo-arenoso, compacto e úmido. A cor do solo não mudou durante toda a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 63 cm por solo compactado Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 24 - Realização da sondagem 
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Figura 25 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 26 - Vista da profundidade da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 05 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613588/7259721   
Elevação: 1008 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10 YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma vala, desde o começo a sondagem apresentou 

sedimento muito escuro, argilo-arenoso, pouco compacto e úmido 

Profundidade final da sondagem: 64 cm por água Data: 02-04-2016  

 

 

 

Figura 27 - Vista da paisagem 
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Figura 28 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 29 - Vista do sedimento da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 06 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613576/7259868   Elevação: 1007  Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área e de plantação de milho. Apresentou solo argilo-

arenoso, friável e úmido. Não houve alteração de cor de solo durante a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 30 - Vista da paisagem 
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Figura 31 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

 

Figura 32 - Vista do sedimento da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 07 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613624/7258304 
Elevação: 1032 m  
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica:  Compartimento Topográfico:  

Uso do solo: Área Construída Visibilidade do Solo:  

Cor do solo:  Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem não foi realizada já que está localizada dentro da área do Complexo 

Industrial da Cargill, é uma área restrita e há uma grande estrada (área já muito antropizada). 

Profundidade final da sondagem:  Data: 01-04-2016 

 

 

 

 

Figura 33 - Vista da estrada e da fábrica 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 08 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613723/725203  
Elevação: 1017 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-35 cm 7.5YR 4/4; 36-66 cm 7.5 YR 5/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho, na superfície o solo está 

seco. Durante a sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, seco e friável ate os 35 centímetros 

e mais úmido e compacto ate os 66 centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 66 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 34 - Realização da sondagem 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

64 

 

Figura 35 - Vista da sondagem 

 

 

Figura 36 - Vista do sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 09 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613683/7259655   
Elevação: 999 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 10YR 2/1 0-40 cm; 7.5YR 5/1 40-55 cm Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana e utilizada para plantação de milho. Desde 

o começo o sedimento é de coloração muito escura e mudou para uma cor mais clara aos 40 cm. O 

solo é argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 55 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 37 - Realização da sondagem 
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Figura 38 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

 

Figura 39 - Vista do sedimento da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 10 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613725/7259866 
Elevação: 1006 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 10 YR 2/1 (manchas de coloração 7.5YR 5/6 

aos 50 cm) 
Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma vala. Com vegetação na superfície. A área é 

utilizada para plantação de milho. Durante a sondagem o solo é argilo-arenoso, friável e úmido e de 

coloração muito escura. Aos 60 cm o solo ficou mais compacto e apareceram manchas mais 

vermelhas. 

Profundidade final da sondagem: 61 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 40 - Vista da paisagem 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

68 

 

Figura 41 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 42 - Vista da profundidade da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 11 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613686/7259992   
Elevação: 1007 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana e utilizada para plantação de milho. O 

sedimento da sondagem é argilo-arenoso, compacto e pouco úmido. Não houve alteração de cor 

durante toda a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 54 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 43 - Realização da sondagem 
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Figura 44 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

 

Figura 45 - Vista do sedimento da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 12 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613691/7260158   
Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 7.5 YR 3/3 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área levemente inclinada que é utilizada para 

plantação de milho. O solo é argilo-arenoso, compacto e seco. Não houve alteração de cor durante 

toda a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 57 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 46 – Realização da sondagem 
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Figura 47 – Vista parcial do entorno da sondagem 

 

 

Figura 48 – Sondagem 19 realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 13 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613695/7260304  
Elevação: 1002 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma estrada, a área é utilizada para plantação de 

milho e é plana. Durante a sondagem o sedimento é argilo-arenoso, friável e seco. 

Profundidade final da sondagem: 75 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 49 – Vista parcial da paisagem no entorno da sondagem 20 
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Figura 50 – Execução de furo da sondagem  

 

 

Figura 51 – Sondagem 20 realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 14 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613846/7257826  
Elevação: 1033 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana e que é utilizada para plantação de milho. 

Durante a sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, friável e úmido, com radículas nos 

primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 58 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 52 – Vista parcial da paisagem no entorno da sondagem com solo arado 
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Figura 53 – Realização da sondagem 

 

 

Figura 54 – Sondagem 21 realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 15 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613816/7257973 
Elevação: 1027 m  
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica:  Compartimento Topográfico:  

Uso do solo: Área Construída Visibilidade do Solo:  

Cor do solo:  Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem não foi realizada já que está localizada dentro da área do Complexo 

Industrial da Cargill, é uma área restrita e há uma grande estrada (área já muito antropizada). 

Profundidade final da sondagem:  Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 55 - Vista da área da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 16 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613728/7258120 
Elevação: 1026 m  
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica:  Compartimento Topográfico:  

Uso do solo: Área Construída Visibilidade do Solo:  

Cor do solo:  Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem não foi realizada já que está localizada dentro da área do Complexo 

Industrial da Cargill (área já muito antropizada). 

Profundidade final da sondagem:  Data: 01-04-2016 

 

 

 

 

Figura 56 - Vista da área do Complexo Industrial Cargill 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 17 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613624/7258304 
Elevação: 1026 m  
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica:  Compartimento Topográfico:  

Uso do solo: Área Construída Visibilidade do Solo:  

Cor do solo:  Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem não foi realizada já que está localizada dentro da área do Complexo 

Industrial da Cargill e há uma grande estrada (área já muito antropizada). 

Profundidade final da sondagem:  Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 57 - Vista da área da sondagem que não foi realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 18 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613876/7259201  
Elevação: 1010 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 4/4 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho, plana e com sedimento 

seco na superfície. Durante a sondagem o solo apresentou-se  argilo-arenoso, compacto e úmido. 

Não houve alteração de cor durante toda a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm solo muito compactado Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 58 - Verificação de coloração do sedimento 
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Figura 59 – Verificação de possíveis vestígios arqueológicos 

 

 

Figura 60 – Sondagem realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 19 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613829/7259323  
Elevação: 1007 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-45 cm 10 YR 4/6; 46-65 cm 10 YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana utilizada para plantação de milho. Durante a 

sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, compacto e úmido, e mudou de coloração aos 46 

cm até o final. 

Profundidade final da sondagem: 65 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 61 – Vista parcial paisagem no entorno da sondagem 
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Figura 62 – Realização da sondagem 

 

 

Figura 63 – Sondagem 30 realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 20 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613876/7259534  
Elevação: 1003 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Baixa 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana e utilizada para plantação de milho. Na 

superfície há muito milho seco e quebrado. Durante a sondagem houve solo argilo-arenoso, friável e 

úmido. 

Profundidade final da sondagem: 65 cm por solo muito compacto  Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 64 – Realização da sondagem em área de lavoura 
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Figura 65 – Verificação de cor do sedimento 

 

 

 

Figura 66 – Sondagem 31 realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 21 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613834/7259654  
Elevação: 999 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 10YR 3/4 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho, plana. Na superfície há 

milho seco e quebrado. Durante a execução da sondagem o solo é argilo-arenoso, compacto e 

úmido. Não houve alteração de cor durante toda a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 52 cm solo muito compactado Data: 02-04-2016 

 

 

 

 

Figura 67 – Vista parcial da área de entorno da paisagem, área de lavoura 
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Figura 68 – Realização do furo da sondagem 32 

 

 

 

Figura 69 – Sondagem 32 realizada  
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 22 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613839/7259821  
Elevação: 998 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Média 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana e utilizada para plantação de milho. Desde 

o começo da sondagem o solo estava muito escuro, argilo-arenoso, compacto e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 52 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 70 – Realização da sondagem 
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Figura 71 – Sondagem realizada 

 

 

Figura 72 – Coloração do sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 23 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613880/7260031  
Elevação: 1003 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana, utilizada para plantação de milho, na 

superfície há milho seco e quebrado, recentemente passou água para regar a área. Durante a 

sondagem o solo é argilo-arenoso, úmido e friável de coloração muito escura. Não houve alteração 

de cor durante toda a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 73 – Vista parcial da área de entorno da sondagem 
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Figura 74 – Verificação de coloração do sedimento 

 

 

 

Figura 75 – Sondagem realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 24 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613881/7260198  
Elevação: 1001 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana e utilizada para plantação de milho. Na 

superfície há milho seco e cortado, o solo apresentou-se, durante a escavação, argilo-arenoso, 

úmido e friável. Não houve alteração de cor durante toda a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 76 – Vista parcial do entorno da paisagem, área de lavoura 
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Figura 77 – Verificação de coloração do sedimento 

 

 

Figura 78 – Sondagem realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 25 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613982/7257862  
Elevação: 1025 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Grama Visibilidade do Solo: Baixa 

Cor do solo: 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma área muito impactada por máquinas para 

estacionamento de caminhões e perto de uma área agrícola. Na superfície há vegetação alta que 

impede a visibilidade da superfície. Durante a sondagem apareceu solo argilo-arenoso, úmido e 

friável, com radículas nos primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 79 – Realização da sondagem 
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Figura 80 – Verificação de coloração do sedimento 

 

 

Figura 81 – Sondagem realizada  
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 26 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613826/7258068 
Elevação: 1022 m  
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica:  Compartimento Topográfico:  

Uso do solo: Aterro Visibilidade do Solo:  

Cor do solo:  Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem não foi realizada já que está localizada dentro da área do Complexo 

Industrial da Cargill e há uma grande estrada (área já muito antropizada). 

Profundidade final da sondagem:  Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 82 - Vista da área da sondagem que não foi realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 27 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614029/7258372  
Elevação: 1024 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-30 cm 7.5 YR 4/4; 30-80 cm 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área um pouco inclinada e que é utilizada para 

plantação de milho. Durante a sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, úmido e friável. Aos 

30 centímetros o solo mudou de coloração. 

Profundidade final da sondagem: 80 cm por solo compacto Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 83 – Vista parcial da paisagem 
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Figura 84 – Sondagem realizada 

 

 

Figura 85 – Coloração do sedimento da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 28 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613987/7258970  
Elevação: 1019 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 7.5 YR 5/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada dentro de uma área com capoeira. Durante a sondagem solo 

argilo-arenoso, pouco compacto e úmido, com radículas durante os primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 64 cm solo compacto Data: 31-03-2016 

 

 

 

Figura 86 – Realização da sondagem 
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Figura 87 – Sondagem realizada 

 

 

Figura 88 – Coloração do sedimento  
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 29 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614026/7259201  
Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área planta de plantação de milho. Solo argilo-arenoso, 

úmido e compacto. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 89 – Vista parcial do entorno da área da sondagem 
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Figura 90 – Verificação de coloração de sedimento 

 

 

Figura 91 – Sondagem realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 30 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613977/7259323  
Elevação: 1010 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana e de plantação de milho. Durante a 

sondagem o solo é argilo-arenoso, compacto e úmido, com algumas radículas na superfície. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 92 – Realização de sondagem 
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Figura 93 – Sondagem realizada  

 

 

Figura 94 – Aspecto do sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 31 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614028/7259532  Elevação: 1005 Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-30 cm 7.5 YR 4/4; 30-55 cm 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana de plantação de milho. O solo é argilo-

arenoso, compacto e úmido. Nos 30 cm fica mais compacto e a coloração do solo muda. 

Profundidade final da sondagem: 55 cm por solo compacto muito Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 95 – Verificação de coloração do solo 
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Figura 96 – Sondagem 45 realizada 

 

 

Figura 97 – Aspecto de coloração do sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 32 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613986/7259656  Elevação: 1000 Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho e plana. Durante a 

sondagem o solo é argilo-arenoso, compacto e úmido. Não houve alteração de cor durante a 

sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 46 cm solo compactado Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 98 – Realização da sondagem 
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Figura 99 – Sondagem realizada 

 

 

Figura 100 – Aspecto da coloração do solo 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 33 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613989/7259820  
Elevação: 1009 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 5/4 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana e utilizada para plantação de milho. A 

sondagem apresentou solo argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. Não houve alteração de cor 

durante a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 62 cm, solo compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 101 – Vista parcial do entorno na área da sondagem 
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Figura 102 – Realização da sondagem 

 

 

Figura 103 – Sondagem 47 realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 34 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614033/7260031  
Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho. A superfície está coberta 

por milho que foi cortado. Durante a sondagem o sedimento é argilo-arenoso, friável e úmido. Desde 

o começo a coloração apresentou-se muito escura. Não houve alteração de cor durante toda a 

sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 104 – Vista parcial da paisagem em área de lavoura 
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Figura 105 – Verificação da coloração do solo 

 

 

Figura 106 – Sondagem 48 realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 35 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613922/7260184  
Elevação: 1000 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma vala, a área é plana utilizada para plantação de 

milho. O sedimento retirado da sondagem é argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. Desde os 

primeiros centímetros a coloração do solo é escura e continuou assim até o final. 

Profundidade final da sondagem: 58 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 107 – Vista parcial da área de entorno da sondagem, próximo de um canal de 

drenagem 
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Figura 108 – Realização da sondagem 

 

 

Figura 109 – Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 36 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614164/7257704  
Elevação: 1007 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Grama Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma estrada. Durante a sondagem o solo é argilo-

arenoso, pouco compacto e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 110 – Vista parcial da área de entorno da sondagem 

 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

116 

 

 

Figura 111 – Sondagem realizada  

 

 

Figura 112 – Aspecto da coloração do sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 37 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613830/7258330  
Elevação: 1026 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planalto Compartimento Topográfico: Topo 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de cultivo (milho) próxima ao Complexo Industrial 

da Cargill. O solo apresentou-se argilo-arenoso, compacto e úmido. Não houve alteração de cor 

durante a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 75 cm por solo compactado Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 113 - Vista do entorno da área da sondagem 
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Figura 114 – Realização da sondagem em área de lavoura 

 

 

 

Figura 115 – Sondagem realizada 
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Figura 116 – Aspecto da coloração do sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 38 
Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 
0614127/7258996  

Elevação: 1012 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planalto Compartimento Topográfico: Topo 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Baixa 

Cor do solo: 10 YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada no meio da capoeira, com vegetação alta na superfície, perto 

há um canal de drenagem. Durante a sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, úmido e 

pouco compacto. A partir dos 9 centímetros o solo mudou para uma cor mais escura. 

Profundidade final da sondagem: 62 cm por solo muito compacto Data: 31-03-2016 

 

 

 

Figura 117 - Vista do entorno da área da sondagem 
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Figura 118 - Realização da sondagem e registro de dados 

 

 

 

Figura 119 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 39 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614177/7259197  
 Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma valeta para drenagem. Na superfície há milho 

quebrado e seco. Desde o começo a sondagem apresentou-se com sedimento escuro, argilo-

arenoso, compacto e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 120 - Vista da valeta perto da área da sondagem 
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Figura 121 - Realização da sondagem 

 

 

 

Figura 122 - Sondagem finalizada e análise da coloração do sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 40 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614191/7259356  
Elevação: 1006 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho, com media visibilidade de 

solo devido ao milho seco que foi cortado recentemente. Desde o começo o solo é argilo-arenoso, 

compacto e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 56 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 123 - Vista do entorno da área da sondagem 
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Figura 124 - Realização da sondagem 

 

 

Figura 125 - Profundidade final da sondagem indicado com trena 

 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

126 

 

Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 41 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614180/7259532  
Elevação: 1002 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-32 cm 7.5 YR 4/4; 32-70 cm 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em área de lavoura, já muito remexido, com restos de milho 

seco e cortado na superfície. durante a sondagem o solo estava compacto, argilo-arenoso e úmido. 

Aos 32 centímetros houve alteração de cor. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 126 - Vista do entorno onde foi realizada a sondagem 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

127 

 

Figura 127 - Sondagem finalizada e análise do sedimento 

 

 

Figura 128 - Profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 42 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614138/7259655  
Elevação: 1000 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 10YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho, com milho seco e 

quebrado na superfície. Durante a execução da sondagem o solo é compacto, úmido e argilo-

arenoso. Houve alteração de cor ao final da sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 57 cm por alteração de cor (não 

arqueológico) 
Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 129 - Vista do entorno 

 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

129 

 

Figura 130 - Detalhe do sedimento 

 

 

Figura 131 - Profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 43 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614134/7259816  
Elevação: 1004 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Solo argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 68 cm  Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 132 - Sondagem finalizada 
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Figura 133 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 

 

 

Figura 134 - Detalhe da profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 44 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614184/7260029  
Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana utilizada para plantação de milho, com 

milho quebrado e seco na superfície. Desde o começo da sondagem o solo é de coloração muito 

escura, argilo-arenoso, friável e úmido. Os primeiros 30 centímetros o solo estava mais seco, após 

os 30 centímetros ficou mais úmido e compacto, mas a coloração continuou sendo a mesma. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 135 - Vista do entorno 
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Figura 136 - Realização da sondagem 

 

 

Figura 137 - Sondagem finalizada 
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Figura 138 - Detalhe do trabalho durante a realização da sondagem 

 

Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 45 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614254/7257654  
Elevação: 1021 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área de plantação de milho, o solo apresentou-se 

argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. Durante a sondagem não houve alteração de cor no solo. 

Profundidade final da sondagem: 50 cm por solo compactado Data: 1-04-2016 
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Figura 139 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 140 - Profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 46 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614255/7258491  
Elevação: 1017 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planalto Compartimento Topográfico: Topo 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área onde recentemente foi retirado o plantio 

(milho) e a aproximadamente a uns 80 metros da fábrica da Cargill. O solo apresentou-se argilo-

arenoso, pouco compacto e úmido, com radículas durante os primeiros centímetros. Não apresentou 

alteração de cor durante a escavação. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por solo compactado Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 141 - Detalhe do trabalho durante a realização da sondagem 
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Figura 142 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 143 - Profundidade final da sondagem indicada com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 47 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614323/7258699  
Elevação: 1014 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-50 cm 7.5 YR 4/4; 50-74 cm 7.5 YR 5/8 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada próxima a área da fábrica da Cargill. Durante a sondagem o 

solo apresentou-se argilo-arenoso, compacto e úmido. Aos 50 cm teve alteração de cor. 

Profundidade final da sondagem: 74 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 144 - Vista da fábrica da Cargill. Especificamente a área desta fábrica já havia sido 

licenciada há alguns anos pela Cargill 
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Figura 145 - Sondagem finalizada. Técnico analisando a coloração do sedimento 

 

 

Figura 146 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 48 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614274/7258820  
Elevação: 1007 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície  Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-40 cm 7.5 YR 4/6; 40-70 cm 10YR 1/2 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área que é utilizada para plantação de milho. Com 

solo argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. Aos 40 cm houve alteração de solo para uma cor 

muito mais escura (matéria orgânica em decomposição). 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por solo compacto Data: 31-03-2016 

 

 

Figura 147 - Detalhe do trabalho durante a realização da sondagem 
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Figura 148 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 149 - Profundidade final da sondagem indicada com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 49 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614284/7258987  
Elevação: 1010 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho que foi recentemente 

cortado. O solo é argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. Desde os primeiros centímetros o solo 

apresentou coloração escura. Com raízes nos primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 57 cm por água Data: 31-03-2016 

 

 

 

Figura 150 - Área onde foi realizada a sondagem 

 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

143 

 

Figura 151 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 152 - Profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 50 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614329/7259197  
Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana de plantação de milho (recentemente 

foi retirado). O solo era argilo-arenoso, úmido, friável, com radículas nos primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 65 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 153 - Vista da paisagem da área onde foi realizada a sondagem 
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Figura 154 - Detalhe da execução da sondagem 

 

 

Figura 155 - Sondagem finalizada. Técnico analisando a coloração do solo 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 51 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614284/7259320  
Elevação: 1003 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana de plantação de milho. Durante a 

sondagem o sedimento apresentou-se argilo-arenoso, pouco compacto e úmido, com radículas nos 

primeiros centímetros. Desde o começo o sedimento apresentou coloração escura. 

Perto da área da sondagem há um canal que serve como depósito de esgoto. 

Profundidade final da sondagem: 50 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 156 - Vista da paisagem da área onde foi realizada a sondagem 
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Figura 157 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 158 - Vista do canal para depósito de água localizado perto da área da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 52 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614331/7259530  
Elevação: 998 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana. A área é utilizada para plantação de milho 

(atualmente em crescimento), perto há uma valeta.  Durante a sondagem o sedimento apresentou-

se com radículas nos primeiros centímetros, sedimento muito escuro, argilo-arenoso, úmido e friável. 

Profundidade final da sondagem: 65 cm por solo muito compacto. Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 159 - Detalhe do trabalho durante a realização da sondagem 
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Figura 160 - Valeta perto da área da sondagem 

 

 

Figura 161 - Técnico analisando o sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 53 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614286/7259653  
Elevação: 1000 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana, onde há uma plantação de milho em 

crescimento. O sedimento retirado da sondagem apresentou-se argilo-arenoso, pouco compacto e 

úmido, com radículas nos primeiros centímetros. Desde o inicio da sondagem o sedimento estava 

escuro (matéria orgânica em decomposição). 

Profundidade final da sondagem: 64 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 162 - Vista da área onde foi realizada a sondagem 
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Figura 163 - Detalhe do trabalho durante a realização da sondagem 

 

 

Figura 164 -  Vista da sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 54 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614293/7259819  
Elevação: 1004 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana, área de plantio de milho. Solo argilo-

arenoso, pouco compacto e úmido. Desde os primeiros centímetros o solo apresentou-se escuro. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 165 - Sondagem finalizada 
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Figura 166 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 

 

 

Figura 167 - Detalhe da profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 55 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614334/7260027  
Elevação: 999 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana, perto de uma valeta. Desde os 

primeiros centímetros de escavação a sondagem apresentou solo argilo-arenoso, pouco compacto e 

úmido, friável, com radículas nos primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 168 - Vista da área da valeta perto da área da sondagem 
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Figura 169 - Sondagem finalizada. Técnico analisando o sedimento retirado da sondagem 

 

 

Figura 170 - Profundidade final da sondagem indicada com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 56 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614477/7258695  
Elevação: 1008 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Média 

Cor do solo: 10YR 6/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana, perto de uma estrada, a área é 

plantação de milho. Sedimento argilo-arenoso pouco compacto e úmido, com radículas nos 

primeiros centímetros. Durante a sondagem não houve alteração de cor. 

Profundidade final da sondagem: 62 cm por solo muito argiloso e compacto 

que impediu a possibilidade de continuar 
Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 171 - Vista da área da sondagem 
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Figura 172 - Vista da paisagem da área da sondagem com detalhe do trabalho durante sua 

execução 

 

 

Figura 173 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 57 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614431/7258821  Elevação: 1002 Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana. A área é utilizada para plantio de 

milho. Durante a sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. Não 

houve alteração de cor durante a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por água Data: 31-03-2016 

 

 

Figura 174 - Trabalho durante a realização da sondagem 
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Figura 175 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 176 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 58 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614437/7258982  
Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-90 cm 10YR 2/1; 90-95 cm 10YR 6/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana, perto de uma valeta. A área é utilizada 

para plantação de milho. O sedimento retirado da sondagem é argilo-arenoso, pouco compacto e 

úmido. Aos 90 cm de profundidade houve alteração de cor. 

Profundidade final da sondagem: 95 cm por água Data: 31-03-2016 

 

 

Figura 177 - Trabalho durante a realização da sondagem 
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Figura 178 – Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 179 - Profundidade final da sondagem indicada com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 59 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614481/7259196  Elevação: 1007 Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho, plana. O sedimento 

retirado da sondagem era argilo-arenoso, friável e úmido, com radículas nos primeiros centímetros. 

Durante a sondagem não houve alteração de cor.  

Profundidade final da sondagem: 65 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 180 - Vista da paisagem da área da sondagem 
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Figura 181 - Técnico analisando a coloração do solo 

 

 

Figura 182 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 60 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614436/7259322  
Elevação: 1005 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/2 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho (recentemente cortado), 

plana. O sedimento retirado da sondagem apresentou-se argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. 

Durante a sondagem não houve alteração de cor. 

Profundidade final da sondagem: 64 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 183 - Trabalho durante a realização da sondagem 
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Figura 184 - Sondagem finalizada indicando com trena a profundidade final 

 

 

Figura 185 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 61 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614484/7259528  
Elevação: 996 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana, próxima a uma valeta. A área é 

utilizada para plantação de milho, e do lado há grama. Durante a sondagem o sedimento estava 

argilo-arenoso, pouco compacto e úmido, com radículas nos primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 54 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 186 - Vista da área onde foi realizada a sondagem, com detalhe do trabalho durante 

sua execução 
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Figura 187 - Sondagem finalizada. Técnico analisando o sedimento retirado da sondagem 

 

 

Figura 188 - Sedimento retirado durante a sondagem realizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 62 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614443/7259649  
Elevação: 997 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana que é utilizada para plantação de milho 

(recentemente cortado). O sedimento apresentou-se argilo-arenoso, compacto, úmido, com 

radículas nos primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 68 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 189 - Paisagem da área onde foi realizada a sondagem 
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Figura 190 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 191 - Vista da sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 63 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614486/7259860  
Elevação: 997 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana, utilizada para plantação de milho 

(recentemente cortado). O solo apresentou-se argilo-arenoso, pouco compacto, friável e úmido. Não 

houve alteração de cor durante a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por solo muito compacto. Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 192 - Vista da área da sondagem 
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Figura 193 - Técnico analisando a coloração do sedimento 

 

 

Figura 194 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 64 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614576/7258690  
Elevação: 1002 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma planície, a área é utilizada para plantação de 

milho. A sondagem foi realizada perto de uma estrada. O sedimento da sondagem é argilo-arenoso, 

compacto e apresenta radículas e alguns grãos de carvão nos primeiros centímetros. A cor do solo 

não mudou durante toda a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por solo compacto 
Data: 31-03-

2016 

 

 

Figura 195 - Vista da paisagem da área da sondagem 
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Figura 196 - Trabalho durante a realização da sondagem 

 

 

Figura 197 - Sondagem finalizada, indicação com trena da profundidade final 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 65 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614586/7258820  
Elevação: 999 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-55 cm 10YR 2/1; 55-62 cm 10 YR 6/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho e plana, desde o começo 

apresentou sedimento argilo-arenoso muito escuro, pouco compacto e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 62 cm por água Data: 31-03-2016 

 

 

Figura 198 - Vista da paisagem da área da sondagem 
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Figura 199 - Realização da sondagem 

 

 

Figura 200 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 66 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614589/7258986  
Elevação: 1001 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-85 cm 10YR 2/1; 85-92 cm 10 YR 6/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho e plana. Durante a 

sondagem houve presença de radículas nos primeiros centímetros, o solo estava argilo-arenoso, 

pouco compacto e úmido. Nos 85 centímetros houve alteração de cor. 

Profundidade final da sondagem: 92 cm por solo muito argiloso que 

impossibilitou sua continuação 
Data: 31-03-2016 

 

 

Figura 201 - Vista da área onde foi realizada a sondagem 
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Figura 202 - Realização da sondagem 

 

 

Figura 203 - Sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 67 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614587/7259152  
Elevação: 1002 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho e plana. O sedimento 

apresentou-se compacto e úmido, argilo-arenoso e com algumas radículas nos primeiros 

centímetros. Durante a sondagem não houve alteração na cor do sedimento. 

Profundidade final da sondagem: 85 cm por água Data: 31-03-2016 

 

 

 

Figura 204 - Vista da paisagem onde foi realizada a sondagem 
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Figura 205 - Realização da sondagem 

 

 

Figura 206 - Sondagem finalizada 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

180 

 

Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 68 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614649/7259363  
Elevação: 1004 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho e plana. O sedimento 

apresentou-se compacto, úmido e argilo-arenoso e com algumas radículas nos primeiros 

centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 62 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 207 - Profundidade final da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 69 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614633/7259728  
Elevação: 999 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma vala. A área é plana e utilizada para plantação de 

milho. O sedimento retirado da sondagem apresentou-se argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 64 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 208 - Vala perto da área da sondagem 
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Figura 209 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 210 - Profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 70 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614591/7259652  
Elevação: 998 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 0-32 cm; 10YR 5/6 32-43 cm Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em um área plana e que é utilizada para plantação de 

milho. O solo era argilo-arenoso com coloração muito escura (não mudou durante toda a 

sondagem). Apresentou radículas durante os primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 43 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 211 - Trabalho durante a realização da sondagem 
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Figura 212 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 213 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 71 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 06145947259811  
Elevação: 1001 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-51 cm 10YR 2/1; 51-60 cm 10 YR 6/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana e que é utilizada para plantação de 

milho. O Solo apresentou-se pouco compacto e úmido, com algumas radículas nos primeiros 

centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por argila (muito 

compacta que impossibilitou a continuação da sondagem) e água 
Data: 02-04-2016 

 

 

 

 

Figura 214 - Realização da sondagem 
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Figura 215 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 216 - Profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 72 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614735/7258985  
Elevação: 991 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana e que é utilizada para plantação de 

milho.  Ao lado da área da sondagem há uma área um pouco mais alta (30 cm aproximadamente). O 

sedimento era argilo-arenoso, úmido e pouco compacto. Não houve alteração de cor durante toda a 

sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 80 cm por água Data: 31-03-2016 

 

 

Figura 217 - Vista da área da sondagem 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 - 
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

188 

 

Figura 218 - Trabalho durante a realização da sondagem 

 

 

Figura 219 – Vista da sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 73 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614784/7259193  
Elevação: 1007 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de plantação de milho, plana e com sedimento 

argilo-arenoso. A sondagem apresentou algumas radículas nos primeiros centímetros e sedimento 

muito escuro. Não houve alteração de cor durante a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 80 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 220 - Vista da área da sondagem 
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Figura 221 - Técnico analisando o sedimento retirado da sondagem 

 

 

Figura 222 - Vista da sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 74 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614739/7259312  
Elevação: 1007 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada uma área de plantação de milho, plana, com sedimento 

argilo-arenoso. Durante a sondagem apareceram algumas radículas nos primeiros centímetros. Ao 

final da sondagem foi encontrada argila muito compacta e água. 

Profundidade final da sondagem: 57 cm por água e argila Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 223 - Vista da paisagem da área da sondagem 
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Figura 224 - Trabalho durante a realização da sondagem 

 

 

Figura 225 - Vista da sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 75 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614786/7259525  
Elevação: 999 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana, perto de uma valeta, o local é utilizado 

para plantação de milho. O sedimento retirado da sondagem é argilo-arenoso, friável e úmido. Não 

houve alteração de cor durante a sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 75 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 226 - Vista da valeta perto da área da sondagem 
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Figura 227 - Realização da sondagem 

 

 

Figura 228 - Sondagem finalizada. Técnico analisando o sedimento 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 76 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614788/7259692  
Elevação: 998 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 0-65 cm; 7.5YR 6/1 65-70 cm Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana de plantação de milho (milho seco e 

quebrado na superfície). O sedimento da sondagem é argilo-arenoso, friável e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por argila muito compacta Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 229 - Vista da área onde foi realizada a sondagem 
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Figura 230 - Técnico analisando o sedimento retirado da sondagem 

 

 

Figura 231 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 77 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614891/7259027  
Elevação: 997 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Solo areno-argiloso, pouco compacto e úmido 

Profundidade final da sondagem: 54 cm por solo compacto Data: 31-03-2016 

 

 

Figura 232 - Vista da área de sondagem 
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Figura 233 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 234 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 78 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614936/7259191  
Elevação: 1011 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7. 5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana que é utilizada para plantação de milho. 

Nos primeiros centímetros havia algumas radículas. O solo apresentou-se muito escuro, argilo-

arenoso e compacto. 

Profundidade final da sondagem: 68 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 235 - Vista da área e a realização da sondagem 
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Figura 236 - Técnico analisando o sedimento retirado da sondagem 

 

Figura 237 - Cobertura da área onde foi realizada a sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 79 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614891/7259314  
Elevação: 1008 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Média 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana e que é utilizada para plantação de milho. O 

solo é argilo-arenoso, pouco compacto e muito úmido. 

Profundidade final da sondagem: 59 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

 

Figura 238 - Vista da área da sondagem 
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Figura 239 - Indicação com trena da profundidade final da sondagem 

 

 

Figura 240 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 80 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614901/7259480  
Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma valeta. O sedimento era muito escuro, argilo-

arenoso, houve presença de radículas nos primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 57 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 241 - Vista da paisagem 
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Figura 242 - Realização da sondagem 

 

 

Figura 243 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 81 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0614897/7259650  
Elevação: 1003 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma planície que é usada para plantação de milho. Nos 

primeiros centímetros apareceram algumas radículas, o sedimento apresentou-se argilo-arenoso, de 

coloração muito escura, estava pouco compacto, úmido. 

Profundidade final da sondagem: 63 cm por água Data: 01-04-2016 

 

 

 

 

Figura 244 - Vista da área da sondagem 
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Figura 245 - Realização da sondagem 

 

 

Figura 246 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 82 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0615087/7259029  
Elevação: 1004 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana perto da fábrica da Cargill, a área é 

utilizada para plantação da soja, perto também há uma estrada. 

Profundidade final da sondagem: 70 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 247 - Vista da área da sondagem 
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Figura 248 - Trabalho durante a realização da sondagem 

 

 

Figura 249 - Análise do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 83 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0615090/7259176  
Elevação: 1004 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Baixa 

Cor do solo: 7.5YR 5/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma área agrícola, plana, com vegetação na 

superfície, e perto da área da Cargill. A área parece que era utilizada como estrada. Durante a 

sondagem o sedimento era de coloração muito escura. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 250 - Realização da sondagem 
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Figura 251 - Análise do sedimento retirado da sondagem finalizada 

 

 

Figura 252 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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e 

Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 84 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0615041/7259319  
Elevação: 1010 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 4/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área plana utilizada para plantação de milho 

(agora em crescimento). Durante a sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, pouco úmido e 

compacto.  

Profundidade final da sondagem: 60 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 253 - Realização da sondagem 
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Figura 254 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 255 - Detalhe da profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 85 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0615048/7259482  
Elevação: 1008 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-10 cm 10YR 3/6; 10 50 10 YR 4/4 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana (plantação de milho em crescimento) perto 

de uma estrada. O sedimento retirado da sondagem é compacto, de coloração muito escura, argilo-

arenoso.  

Profundidade final da sondagem: 50 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 256 - Vista da área onde foi realizada a sondagem 
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Figura 257 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 258 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 86 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0615172/7258971  
Elevação: 1003 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 0-53 cm 7.5 YR 4/6; 54-63 cm 7.5 YR 5/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada perto da área da Cargill e de uma estrada, o local é plano e 

é usado para plantação de milho. Durante a sondagem o sedimento estava argilo-arenoso, 

compacto e pouco úmido. Aos 54 cm houve alteração de cor. 

Profundidade final da sondagem: 62 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

Figura 259 - Vista da área da sondagem 
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Figura 260 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

 

Figura 261 - Detalhe da profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 87 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0615278/7259167  
Elevação: 1012 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planicie Compartimento Topográfico: Planície de Inundação 

Uso do solo: Áterro Visibilidade do Solo: Baixa 

Cor do solo:  Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem não realizada porque está localizada em uma área que já foi impactada 

para a implantação de uma área do Complexo Industrial da Cargill 

Profundidade final da sondagem:  Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 262 - Vista da área do Complexo Industrial Cargill 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 88 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0615197/7259312  
Elevação: 1006 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planalto Compartimento Topográfico: Topo 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 0-51 cm 7.5YR 4/6; 51-60 cm 7.5 YR 5/6 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: A sondagem foi realizada em uma área de plantação de milho (seco e cortado nos 

últimos dias) e um pouco inclinada. O sedimento retirado da sondagem apresentou radículas nos 

primeiros centímetros, estava argilo-arenoso, pouco úmido e compacto. 

Profundidade final da sondagem: 54 cm por solo muito compacto Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 263 - Vista durante a execução da sondagem 
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Figura 264 - Vista da sondagem finalizada 

 

 

Figura 265 - Vista da sondagem finalizada, indicando com trena a profundidade final 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: 89 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0615244/7259526  
Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área plana, entre uma estrada e uma vala. A 

sondagem apresentou sedimento argilo-arenoso, com algumas radículas nos primeiros centímetros, 

úmido e pouco compacto. Desde o começo o sedimento está misturado. Não foi possível identificar 

uma camada única já que é possível que o sedimento foi retirado para a abertura da vala. 

A sondagem parou quando apareceu a coloração 7.5YR 2.5/1 e água. 

Profundidade final da sondagem: 74 cm por água e argila Data: 01-04-2016 

 

 

 

Figura 266 - Trabalho realizado para a execução da sondagem 
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Figura 267 - Análise de coloração do sedimento 

 

 

 

Figura 268 - Vista da sondagem finalizada 
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SND UTM Elevação 
Unidade  

Geomorf. 
Uso do solo 

Visib. Do 
solo 

Cor do Solo 
Test. 
Arq. 

Prof. 
Final 

Observações 

SND01 0613459/7259330 1013 m  Planície Área Agrícola Alta 10 YR 4/6 Não 65 cm Acaba por solo muito compacto 

SND02 0613455/7259511 1010 m Planície Área Agrícola Alta 
0-20 cm 7.5 RY 4/4;  

20-65 cm 2.5YR 2.5/1 
Não 64 cm Acaba por solo arenoso 

SND03 0613592/7259207  1021 m Planície Área Agrícola Alta 
0-20 cm 7.5 YR 4/4;  
21-50 cm 7.5YR 5/6 

Não 56 cm Acaba por solo muito compacto 

SND04 0613527/7259332  1011 m Planície Área Agrícola Alta 10 YR 4/6 Não 63 cm Parou por solo muito compacto 

SND05 0613588/7259721 1008 m Planície Área Agrícola Alta 10 YR 2/1 Não 64 cm Acaba por água 

SND06 0613576/7259868 1007 m Planície Área Agrícola Alta 7.5YR 2.5/1 Não 60 cm Acaba por água 

SND07 0613624/7258304 1032 m Planície Área Agrícola Alta   Não 0 cm Sondagem não realizada 

SND08 0613723/725203  1017 m Planície Área Agrícola Alta 
0-35 cm 7.5YR 4/4;  

36-66 cm 7.5 YR 5/6 
Não 66 cm Acaba por solo muito compacto 

SND09 0613683/7259655 999 m  Planície Área Agrícola Média 
10YR 2/1 0-40 cm;  

7.5YR 5/1 40-55 cm 
Não 55 cm Acaba por solo muito compacto 

SND10 0613725/7259866 1006 m Planície Área Agrícola Média 
10 YR 2/1 

(manchas de coloração 7.5YR 
5/6 aos 50 cm) 

Não 61 cm Acaba por solo muito compacto 

SND11 0613686/7259992 1007 m Planície Área Agrícola Média 7.5 YR 4/6 Não 54 cm Acaba por solo muito compacto 

SND12 0613691/7260158 1005 m Planície Área Agrícola Média 7.5 YR 3/3 Não 57 cm  Acaba por solo muito compacto 

SND13 0613695/7260304  1002 m Planície Área Agrícola Alta 7.5YR 4/6 Não 75 cm Acaba por solo muito compacto 

SND14 0613846/7257826  1033 m Planície Área Agrícola Alta 7.5YR 4/6 Não 58 cm Acaba por solo muito compacto 

SND15 0613816/7257973 1027 m Planície Área Agrícola     Não 0cm  Sondagem não realizada 

SND16 0613728/7258120 1026 m Planície Área Agrícola     Não 0 cm Sondagem não realizada 

SND17 0613624/7258304 1026 m Planície Área Agrícola     Não 0 cm Sondagem não realizada 

SND18  0613876/7259201  1010 m Planície Área Agrícola Média 7.5 YR 4/4 Não 70 cm Acaba por solo muito compacto 
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SND UTM Elevação 
Unidade  

Geomorf. 
Uso do solo 

Visib. Do 
solo 

Cor do Solo 
Test. 
Arq. 

Prof. 
Final 

Observações 

SND19  0613829/7259323  1007 m Planície Área Agrícola Média 
0-45 cm 10 YR 4/6; 

 46-65 cm 10 YR 2/1 
Não 65 cm Acaba por solo muito compacto 

SND20 0613876/7259534  1003 m Planície Área Agrícola Baixa 10YR 2/1 Não 65 cm Acaba por solo muito compacto 

SND21 0613834/7259654  999 m Planície Área Agrícola Média 10YR 3/4 Não 52 cm Acaba por solo muito compacto 

SND22 0613839/7259821  998 m Planície Área Agrícola Média 10YR 2/1 Não 52 cm Acaba por água 

SND23 0613880/7260031  1003 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 60 cm Acaba por água 

SND24 0613881/7260198  1001 m Planície Área Agrícola Média 7.5 YR 2.5/1 Não 60 cm Acaba por solo muito compacto 

SND25 0613982/7257862  1025 m Planície Área Agrícola Baixa 7.5 YR 4/6 Não 60 cm Acaba por solo muito compacto 

SND26 0613826/7258068 1022 m Planície Área Agrícola     Não 0 cm Sondagem não realizada 

SND27 0614029/7258372  1024 m Planície Área Agrícola     Não 0 cm Sondagem não realizada 

SND28 0613987/7258970  1019 m Planície Capoeira Média 7.5 YR 5/6 Não 64 cm Acaba por solo muito compacto 

SND29  0614026/7259201  1005 m Planície Área Agrícola Média 7.5 YR 2.5/1 Não 60 cm Acaba por água 

SND30 0613977/7259323  1010 m Planície Área Agrícola Alta 10 YR 4/6 Não 70 cm Acaba por solo muito compacto 

SND31 0614028/7259532  1005 m Planície Área Agrícola Alta 
0-30 cm 7.5 YR 4/4;  
30-55 cm 7.5 YR 4/6 

Não 55 cm Acaba por solo muito compacto 

SND32 0613986/7259656  1000 m  Planície Área Agrícola Média 10YR 2/1 Não 46 cm Acaba por solo muito compacto 

SND33 0613989/7259820  1009 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 5/4 Não 62 cm Acaba por solo muito compacto 

SND34 0614033/7260031  1005 m Planície Área Agrícola Média 7.5 YR 2.5/1 Não 60 cm Acaba por água 

SND35 0613922/7260184  1000 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 58 cm Acaba por água 

SND36 0614164/7257704  1007 m Planície Grama Média 7.5 YR 4/6 Não 70 cm Acaba por água 

SND37 0613830/7258330  1026 m Planalto Área Agrícola Alta 7.5 YR 4/6 Não 75 cm Parou por solo muito compacto 

SND38 0614127/7258996  1012 m Planalto Capoeira Baixa 10 YR 2/1  Não 62 cm Acaba por solo muito compacto 

SND39 0614177/7259197  1005 m Planície Área Agrícola Média 7.5 YR 2.5/1 Não 60 cm Acaba por água 

SND40 0614191/7259356  1006 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 4/6 Não 56 cm Acaba por solo muito compacto 
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SND UTM Elevação 
Unidade  

Geomorf. 
Uso do solo 

Visib. Do 
solo 

Cor do Solo 
Test. 
Arq. 

Prof. 
Final 

Observações 

SND41 0614180/7259532  1002 m  Planície Área Agrícola Alta 
0-32 cm 7.5 YR 4/4;  
32-70 cm 7.5 YR 4/6 

Não 70 cm Acaba por solo muito compacto 

SND42 0614138/7259655  1000 m Planície Área Agrícola Média 10YR 4/6 Não 57 cm  Acaba por alteração da cor não arqueológico 

SND43 0614134/7259816  1004 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 68 cm Acaba por solo muito compacto 

SND44 0614184/7260029  1005 m Planície Área Agrícola Média 7.5 YR 2.5/1 Não 70 cm Acaba por solo muito compacto 

SND45 0614254/7257654  1021 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 4/6 Não 50 cm Parou por solo muito compacto 

SND46 0614255/7258491  1017 m Planalto Área Agrícola Alta 7.5 YR 4/6 Não 60 cm Parou por solo muito compacto 

SND47 0614323/7258699  1014 m Planície Área Agrícola Alta 
0-50 cm 7.5 YR 4/4;  
50-74 cm 7.5 YR 5/8 

Não 74 cm Acaba por solo muito compacto 

SND48 0614274/7258820  1007 m Planície Área Agrícola Alta 
0-40 cm 7.5 YR 4/6;  
40-70 cm 10YR 1/2 

Não 70 cm Parou por solo muito compacto 

SND49 0614284/7258987  1010 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 57 cm  Acaba por água 

SND50 0614329/7259197  1005 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 65 cn Acaba por solo muito compacto 

SND51 0614284/7259320  1003 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 50 cm Acaba por água 

SND52 0614331/7259530  998 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 65 cm Acaba por solo muito compacto 

SND53  0614286/7259653  1000 m  Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 64 cm Acaba por solo muito compacto 

SND54 0614293/7259819 1004 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 70 cm Acaba por água 

SND55 0614334/7260027  999 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 70 cm Acaba por solo muito compacto 

SND56 0614477/7258695  1008 m  Planície Área Agrícola Média 10YR 6/1 Não 62 cm Acaba por solo muito compacto 

SND57 0614431/7258821  1002 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 70 cm Acaba por água 

SND58 0614437/7258982  1005 m Planície Área Agrícola Alta 
0-90 cm 10YR 2/1;  
90-95 cm 10YR 6/1 

Não 95 cm Acaba por água 

SND59 0614481/7259196  1007 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 65 cm Acaba por água 

SND60  0614436/7259322  1005 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/2 Não 64 cm Acaba por solo muito compacto 

SND61 0614484/7259528  996 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 54 cm Acaba por água 
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SND UTM Elevação 
Unidade  

Geomorf. 
Uso do solo 

Visib. Do 
solo 

Cor do Solo 
Test. 
Arq. 

Prof. 
Final 

Observações 

SND62 0614443/7259649  997 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 68 cm Acaba por água 

SND63 0614486/7259860  997 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 70 cm Acaba por solo muito compacto 

SND64 0614576/7258690  1002 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 4/6 Não 70 cm Parou por solo muito compacto 

SND65 0614586/7258820  999 m Planície Área Agrícola Alta 
0-55 cm 10YR 2/1;  

55-62 cm 10 YR 6/1 
Não 62 cm Acaba por água 

SND66 0614589/7258986  1001 m Planície Área Agrícola Alta 
0-85 cm 10YR 2/1;  

85-92 cm 10 YR 6/1 
Não 92 cm Acaba por solo muito argiloso 

SND67 0614587/7259152  1002 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 85 cm Acaba por água 

SND68 0614649/7259363  1004 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 62 cm Acaba por água 

SND69 0614633/7259728  999 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 64 cm Acaba por água 

SND70 0614591/7259652  998 m Planície Área Agrícola Alta 
10YR 2/1 0-32 cm; 

 10YR 5/6 32-43 cm 
Não 43 cm Acaba por solo muito compacto 

SND71 0614594/7259811  1001 m Planície Área Agrícola Alta 
0-51 cm 10YR 2/1;  

51-60 cm 10 YR 6/1 
Não 60 cm Acaba por solo muito compacto 

SND72 0614735/7258985  991 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 80 cm Acaba por água 

SND73 0614784/7259193  1007 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 80 cm Acaba por água e argila 

SND74 0614739/7259312  1007 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 57 cm  Acaba por água 

SND75 0614786/7259525  999 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 75 cm Acaba por solo muito compacto 

SND76 0614788/7259692  998 m Planície Área Agrícola Alta 
7.5 YR 2.5/1 0-65 cm;  
7.5YR 6/1 65-70 cm 

Não 70 cm Acaba por solo muito compacto 

SND77 0614891/7259027  997 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 54 cm Parou por solo muito compacto 

SND78 0614936/7259191  1011 m Planície Área Agrícola Alta 7. 5 YR 2.5/1 Não 68 cm Acaba por água 

SND79 0614891/7259314  1008 m Planície Área Agrícola Média 10YR 2/1 Não 59 cm Acaba por água 

SND80 0614901/7259480  1005 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 57 cm  Acaba por água 

SND81 0614897/7259650  1003 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 63 cm Acaba por água 

SND82 0615087/7259029  1004 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 4/6 Não 70 cm Acaba por solo muito compacto 
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SND UTM Elevação 
Unidade  

Geomorf. 
Uso do solo 

Visib. Do 
solo 

Cor do Solo 
Test. 
Arq. 

Prof. 
Final 

Observações 

SND83 0615090/7259176  1004 m Planície Área Agrícola Baixa 7.5YR 5/6 Não 70 cm Acaba por solo muito compacto 

SND84 0615041/7259319  1010 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 4/6 Não 60 cm Acaba por solo muito compacto 

SND85 0615048/7259482  1008 m Planície Área Agrícola Alta 
0-10 cm 10YR 3/6;  

10 50 10 YR 4/4 
Não 50 cm Acaba por solo muito compacto 

SND86 0615172/7258971  1003 m Planície Área Agrícola Alta 
0-53 cm 7.5 YR 4/6;  
54-63 cm 7.5 YR 5/6 

Não 62 cm Acaba por solo muito compacto 

SND87 0615278/7259167  1012 m Planície       Não 0cm  Sondagem não realizada 

SND88 0615197/7259312  1006 m Planalto Área Agrícola Média 
0-51 cm 7.5YR 4/6;  

51-60 cm 7.5 YR 5/6 
Não 54 cm Acaba por solo muito compacto 

SND89 0615244/7259526  1005 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 74 cm Acaba por água e argila 

AP01 0613581/7259493  1006 m Planície Capoeira Baixa 7.5 YR 2.5/1 Não 62 cm Acaba por água 

AP02 0613580/7259430 1006 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 60 cm Acaba por solo muito compacto 

AP03 0613579/7259375 1006 m Planície Área Agrícola Alta 7.5 YR 2.5/1 Não 60 cm Acaba por solo muito compacto 

AP04 0613632/7259492  1005 m Planície Capoeira Baixa 7.5 YR 2.5/1 Não 60 cm Acaba por água 

AP05 0613631/7259430  1003 m Planície Capoeira Baixa 10YR 2/1 Não 57 cm  Acaba por água 

AP06 0613630/7259377  1000 m Planície Área Agrícola Média 10YR 2/1 Não 67 cm Acaba por água 

AP07 0613678/7259430  1001 m Planície Capoeira Baixa 10YR 2/1 Não 55 cm Acaba por água 

AP08 0613701/7259377  1002 m Planície Capoeira Alta 10YR 2/1 Não 61 cm Acaba por solo muito compacto 

AP09 0613632/7259375  1002 m Planície Capoeira Baixa 10YR 2/1 Não 61 cm Acaba por água 

AP10 0613678/7259430  1001 m Planície Capoeira Média 10YR 2/1 Não 55 cm Acaba por água 

AP11 0613721/7259536 1004 m Planície Área Agrícola Alta 10YR 2/1 Não 60 cm Acaba por água 

 

Tabela 1 – Sondagens executadas para o empreendimento Complexo Industrial da Cargill, Castro-PR 
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8.1 Descrição das Sondagens em Área de AP 

 

Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP01 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613581/7259493  
Elevação: 1006 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Baixa 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área com vegetação densa (capoeira). Durante a 

sondagem o solo é argilo-arenoso, friável e úmido. Desde o inicio da execução da sondagem a 

coloração apresentou-se muito escura, não havendo alteração da mesma. 

Profundidade final da sondagem: 62 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 269 - Vista da vegetação do entorno 
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Figura 270 - Sondagem finalizada e análise do sedimento retirado da sondagem 

 

 

Figura 271 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP02 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613580/7259430 
Elevação: 1006 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem  em uma área de lavoura (plantação de milho). Desde o começo o 

sedimento apresentou coloração muito escura, estava argilo-arenoso, pouco compacto e úmido, 

com algumas radículas nos primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 272 - Execução da sondagem 
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Figura 273 - Realização da sondagem 

 

 

Figura 274 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP03 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613579/7259375 
Elevação: 1006 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada entre uma área de capoeira e outra de lavoura (plantação de 

milho). Desde o começo o sedimento apresentou coloração muito escura, estava argilo-arenoso, 

pouco compacto e úmido, com algumas radículas nos primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 275 - Vista da área do entorno da área da sondagem 
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Figura 276 - Sondagem finalizada e análise de coloração de solo 

 

 

Figura 277 - Profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP04 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613632/7259492  
Elevação: 1005 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Baixa 

Cor do solo: 7.5 YR 2.5/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de capoeira, com vegetação seca na superfície. 

Durante a sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, compacto, úmido e com radículas nos 

primeiros centímetros. Desde o começo o sedimento é muito escuro e não houve alteração de cor. 

Profundidade final da sondagem: 60 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 278 - Realização da sondagem 
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Figura 279 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 280 - Profundidade final da sondagem indicada com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP05 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613631/7259430  
Elevação: 1003 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada no meio da capoeira, vegetação alta. O ponto da sondagem foi 

desviado porque havia uma valeta. Desde os primeiros centímetros o sedimento da sondagem é 

escura, com radículas na superfície, argilo-arenoso, 

Profundidade final da sondagem: 57 cm por água 
Fotos: 

2978-3002 
Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 281 - Vegetação da área da sondagem 
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Figura 282 - Vista da área da valeta 

 

 

Figura 283 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP06 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613630/7259377  
Elevação: 1000 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Área agrícola Visibilidade do Solo: Media 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área agrícola, perto da capoeira. Na superfície há 

milho seco e quebrado. Desde os primeiros centímetros a sondagem apresentou sedimento muito 

escuro e se manteve até o final. O solo está argilo-arenoso, pouco compacto e úmido. 

Profundidade final da sondagem: 67 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 284 - Realização da sondagem 
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Figura 285 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 286 - Profundidade final da sondagem indicada com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP07 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613678/7259430  
Elevação: 1001 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Baixa 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área com vegetação alta, e baixa visibilidade de solo. 

Desde o começo a sondagem apresentou sedimento muito escuro, argiloso, pouco compacto e 

úmido. Perto há uma grande valeta 

Profundidade final da sondagem: 55 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 287 - Trabalho durante a realização da sondagem 
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Figura 288 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 289 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem. Sedimento muito argiloso 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP08 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613701/7259377  
Elevação: 1002 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície Compartimento Topográfico: Planície de inundação 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada em uma área de capoeira, com baixa visibilidade de solo. 

Desde os primeiros centímetros o sedimento da sondagem apresentou-se argilo-arenoso, pouco 

compacto e úmido e com radículas. 

Profundidade final da sondagem: 61 cm por solo muito compacto Data: 02-04-2016 

 

 

 

Figura 290 - Realização da sondagem 
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Figura 291 - Sondagem finalizada 

 

 

Figura 292 - Detalhe da profundidade final da sondagem indicado com trena 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP009 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613632/7259375  
Elevação: 1002 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície 
Compartimento 

Topográfico: Planície 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Alta 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada na capoeira, com vegetação alta na superfície. Desde os 

primeiros centímetros apresentou solo argilo-arenoso, compacto e úmido, com radículas nos 

primeiros centímetros. 

Profundidade final da sondagem: 61 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 293 - Realização da sondagem 
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Figura 294 - Profundidade final da sondagem indicada por trena 

 

 

Figura 295 - Sondagem finalizada 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP010 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613678/7259430  
Elevação: 1001 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície 
Compartimento 

Topográfico: Planície 

Uso do solo: Capoeira Visibilidade do Solo: Média 

Cor do solo: 10YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma valeta, no meio da capoeira, com vegetação alta 

que cobre a superfície. Durante a sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, de coloração 

muito escura, com radículas nos primeiros centímetros. Não houve alteração de cor durante toda a 

sondagem. 

Profundidade final da sondagem: 55 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 296 - Realização da sondagem 
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Figura 297 - Detalhe do sedimento retirado da sondagem 

 

 

Figura 298 - Sondagem finalizada, trena indicando a profundidade final 
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Complexo Industrial Cargill- Castro / PR 

SND: AP011 Coordenadas UTM SIRGAS 2000: 0613721/7259536 
Elevação: 1004 m 
Erro: 3 m 

Unidade Geomorfológica: Planície 
Compartimento 

Topográfico: Planície 

Uso do solo: Área Agrícola Visibilidade do Solo: Alta  

Cor do solo: 10 YR 2/1 Testemunhos arqueológicos: Não 

Observações: Sondagem realizada perto de uma valeta, com milho quebrado e seco na superfície. 

A área é plana. Durante a sondagem o solo apresentou-se argilo-arenoso, pouco compacto e úmido.  

Profundidade final da sondagem: 60 cm por água Data: 02-04-2016 

 

 

Figura 299 - Realização da sondagem 
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Figura 300 - Vista do sedimento da sondagem 

 

 

Figura 301 - Vista da profundidade da sondagem 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório foi elaborado com o objetivo de descrever as atividades 

desenvolvidas na etapa de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

na área de Influência da instalação do Complexo Industrial da Cargill Castro. 

As atividades relacionadas à etapa de prospecção se basearam na realização 

de caminhamento intensivo e de sondagens na ADA (Área Diretamente 

Afetada). A análise de geoindicadores da área total do empreendimento 

resultou na caracterização de áreas de Alto e Médio Potencial Arqueológico. 

As áreas caracterizadas como de Médio e Alto Potencial tiveram como 

metodologia principal o caminhamento sistemático e a execução de 

sondagens, sendo que nas áreas de AP a malha amostral consistiu em 

sondagens a cada 50 metros, enquanto que na área de MP a malha amostral 

teve o espaçamento de 150 metros entre as sondagens. Nenhuma área foi 

caracterizada como de Baixo Potencial Arqueológico (BP). Dessa maneira, 

todos os compartimentos ambientais foram abrangidos e nenhuma área da 

ADA ficou sem análise. A equipe avaliou que a metodologia adotada em todas 

as áreas foi suficiente para cobertura total da área do empreendimento. No 

total foram realizadas 89 sondagens em área de Medio Potencial (MP) e 11 

em Alto Potencial (MP), totalizando 250 hectares de área prospectada. 

Todo o procedimento de busca e identificação de sítios arqueológicos através 

da prospecção constitui uma etapa fundamental dos estudos sobre as 

ocupações pretéritas na região atual de Castro. No entanto, um estudo não 

deve ser concebido como um fim em si mesmo, devendo antes ser entendido 

como uma condição essencial à contínua investigação e, com efeito, deve 

tentar ir mais além das descritivas distribuições cartográficas, num quadro 

temporal e espacial dinâmico e interpretativo, cuja engrenagem e 

funcionamento obedeçam a uma racionalidade atual e se inscrevam no quadro 

de novos diálogos, articulando diferentes metodologias e escalas de 
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investigação, concebendo os espaços como social e dinâmico, territorialmente 

construídos pela organização da dialética ambiental e cultural. 

A ADA da instalação do Complexo Industrial da Cargill Castro foi 

intensamente averiguada por meio de caminhamentos e da realização de 

sondagens e nenhuma evidência arqueológica foi detectada.  

Diante dos elementos expostos nessa pesquisa a equipe da Habitus 

Assessoria e Consultoria Ltda. é favorável à implantação do Complexo 

Industrial da Cargill Castro, sem qualquer prejuízo ao Patrimônio 

Arqueológico existente na região. 

 

 

 

 

Dr. Everson Paulo Fogolari 

Arqueólogo 

Coordenador Geral do Projeto 
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ANEXOS

 

 

 Mapas em formato A3; 

 Tabela das Sondagens; 

 CD contendo os mapas, shapefiles e versão digital do relatório e da 

CNSA. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Atendendo às orientações da Instrução Normativa IPHAN nº 01 de 25 de 

Março de 2015, que discorre sobre o estabelecimento de procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional nos processos de licenciamento, bem como ao Termo de 

Referência Específico, enviado através do Ofício nº 1060/2015 de 23 de 

Outubro de 2015, a Habitus Assessoria e Consultoria Ltda. está 

encaminhando à Superintendência Estadual do IPHAN do Paraná o Relatório 

Integrado de Educação Patrimonial na Área de Instalação do Complexo 

Industrial Cargill, município de Castro, estado do Paraná. 

Este Relatório tem por objetivo descrever e analisar as atividades executadas 

nas ações de Educação Patrimonial que foram realizadas para a instalação 

do empreendimento Complexo Industrial Cargill. 

Todos os materiais entregues ou exibidos durante as ações de Educação 

Patrimonial, bem como os questionários avaliativos e listas de presenças, 

estão digitalizados e constam no CD em anexo a este Relatório. 
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1 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

 

A partir da Portaria nº 07 de 01 de Dezembro de 1988, da Portaria n° 230 de 17 

de Dezembro de 2002, e da Instrução Normativa nº 01 de 25 de Março de 

2015, as ações relacionadas à divulgação, à extroversão e à comunicação do 

Patrimônio Arqueológico são obrigatórias, incluindo a Educação Patrimonial no 

âmbito dos projetos de pesquisa arqueológicos. 

“A Educação Patrimonial é um processo de visibilidade que envolve o ato 

educativo, colaborando de modo fundamental para dar sentido ao vivido, ao 

construído e ao aprendido, estabelecendo vínculos duradouros entre a 

identidade, memória e cidadania” (IPHAN, 2011, p. 18). 

É importante ressaltar que esse campo constitui uma área de trabalho e 

pesquisa que comporta tendências e visões distintas sobre o entendimento 

educacional com o ensino centrado nos bens culturais, e a possibilidade de se 

trabalhar com o Patrimônio Cultural em escolas e em ambientes dispostos à 

divulgação do fantástico mundo que é a Arqueologia, que considera os bens 

materiais e culturais como fonte primária de pesquisa e ensino. 

Sabemos que a sociedade está envolvida em uma mesma cultura, que permite 

aos indivíduos relacionarem-se uns com os outros, dentro do próprio grupo e 

em termos coletivos. Cada grupo mostra e exalta a sua cultura através de uma 

identidade que é manifestada através de símbolos (sejam eles objetos 

tangíveis ou não). Esses símbolos são os que diferenciam uma cultura de 

outra, símbolos estes representados por ritos, crenças e vivências de cada 

povo. A cultura definida por Sandra Pelegrini e Pedro Funari é: 
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“A cultura não é algo dado, uma simples herança que se possa transmitir de 

geração a geração. Ela é uma produção histórica, como parte das relações 

entre os grupos sociais” (2008, p.19). 

Esse conceito de cultura delega importância à comunicação e aos símbolos 

como meios de interação entre os indivíduos, Edmund Leach (1976) escreve 

que “a comunicação humana é feita por meio de ações expressivas que 

funcionam como sinais, signos e símbolos” (tradução livre). Esses três 

conceitos podem ser expressos através de objetos, histórias, festas e comida 

típicas e, os mesmos surgem como aspectos representativos da vida cotidiana 

das pessoas, ou seja, através do Patrimônio Cultural, tanto material, que está 

vinculada aos objetos, instrumentos e moradias utilizadas pelos moradores da 

época, como imaterial, que está relacionada às culturas não materiais e 

representada pela arte, dança, costumes e religião. 

No âmbito arqueológico é importante trabalhar com o Patrimônio Cultural 

dentro das comunidades que no cotidiano vivem submersos em uma realidade 

cultural e que entram em contato com fatos históricos e culturais, tanto 

regionais quanto nacionais e transnacionais. 

Assim é fundamental ter presente os conceitos de cultura e comunicação nas 

ações de Educação Patrimonial, pois servem de ferramentas permitindo a 

interação com a população para a transmissão do conhecimento arqueológico.  

O resultado desejado é o de que a população adquira estes saberes, que serão 

transmitidos às futuras gerações, e que são de uma importância vital na 

produção de uma nova história e de uma nova identidade social. 

[…] a importância de Educação Patrimonial reside no fato de 

que as comunidades devem ser as grandes protagonistas de 

seus patrimônios e indicar os rumos que as futuras políticas 

preservacionistas devem tomar. A preservação de bens 

culturais deve ser tratada como uma prática social, ou seja, é 
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necessário que os sujeitos e a comunidade reconheçam e 

agreguem valor aos bens culturais […] (IPHAN, 2011, p. 10). 

Portanto, a Educação Patrimonial consiste em trazer para comunidade 

conhecimento sobre seus patrimônios e a importância da preservação dos 

mesmos. É um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao 

indivíduo fazer uma leitura de mundo, levando-o à compreensão da trajetória 

histórico-temporal em que está inserido. Este processo leva ao reforço da 

autoestima e à valorização identitária e da cultura brasileira. 

Vale ressaltar que dentro das ações desenvolvidas na Educação Patrimonial 

surge um diálogo permanente, que está implícito e que estimula e facilita a 

comunicação e interação entre as comunidades envolvidas, afinal a Educação 

Patrimonial é: 

[...] um processo permanente e sistemático de trabalho 

educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte 

primária de conhecimento e enriquecimento individual e 

coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, em todos os seus 

múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da 

Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um 

processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de 

sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto 

destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos 

conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural 

(HORTA et al., 1999, p. 6). 

É importante relembrarmos que a aplicação da Educação Patrimonial se inicia 

a partir do bem cultural, e seguem algumas etapas tais como a observação, a 

motivação, o registro, a exploração e a apropriação do Patrimônio pelas 

pessoas envolvidas. Nesta cadeia operatória, pretendemos introduzir a 

ludicidade durante a apresentação e a exploração dos materiais arqueológicos.  
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Ao falarmos em Educação ou Educação Patrimonial e Cultural, não podemos 

deixar de ressaltar uma ideia importante, oriunda de um dos pais da Educação, 

o educador e teórico brasileiro Paulo Freire, que enfatiza no livro Pedagogia do 

Oprimido, que, “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e 

com os outros” (2005, p.67). 

A partir desta afirmação é possível percebermos que a Educação Patrimonial 

traz uma forma de resgate cultural e de preservação patrimonial, que trabalha 

de forma expositiva e lúdica de acordo com o programa das disciplinas de 

história presentes nas escolas brasileiras, com o objetivo de criar interesse nas 

crianças e adultos envolvidos nas ações de preservação do Patrimônio 

Cultural, dispostas e apresentadas nas ações de Educação Patrimonial. 

É preciso lembrar que no dizer de Paulo Freire, “ninguém educa ninguém, os 

homens se educam uns aos outros, mediados pela cultura que os rodeia”, e é 

nesta perspectiva que a Educação Patrimonial busca resgatar estes conceitos 

patrimoniais para trazê-los de uma forma mais lúdica por pessoas empenhadas 

e dedicadas em descobri-las, para que assim possam repassá-las, criando 

processos que promovam a reflexão e o sentimento de pertencimento do nosso 

Patrimônio Cultural nas pessoas envolvidas nas ações de Educação 

Patrimonial por meio de educação voltada à compreensão e valorização da 

diversidade cultural. 

Entende-se como Educação Patrimonial o processo dialógico educacional e 

social nas escolas, nas famílias, e sociedade sendo desenvolvido com um 

propósito de conhecimento e conscientização do Patrimônio Cultural, seja ele 

material ou imaterial, bem como sua existência entre tudo que nos rodeia 

fazendo parte de nossa história cotidiana. 

As escolas que conhecemos são originárias da luta pela democratização do 

ensino, que é responsável pela reprodução da educação formal, normatizada e 

regulamentada por lei que permite aos estudantes uma melhor aprendizagem. 
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Sendo a escola uma instituição que tem por objetivo ensinar intencionalmente, 

é nela que acontece o processo de ensino aprendizagem formal e informal dos 

conhecimentos e saberes selecionados por nossa sociedade, sendo estes de 

suma importância para a preservação e para a continuidade da cultura em que 

está inserida. 

Vale lembrar que o trabalho de valorização realizado com os adultos de forma 

geral também é importante, pois é buscando a conscientização e repassando 

conhecimentos à todas as faixas etárias possíveis para divulgação do 

Patrimônio, que os resultados poderão ser atingidos. 

Assim, os bens patrimoniais possibilitam múltiplas leituras, interpretações, 

reinterpretações e aprendizagens diversas. Torna-se possível por meio destes 

“aumentar o conhecimento sobre os homens e sobre sua história” 

(BITTENCOURT, 2008, p. 355). 

O Patrimônio seria, dentro dessa perspectiva, um grande provocador de 

aprendizagens. Acredita-se que ao ampliar o trabalho para outras referências 

patrimoniais, além do material, estar-se-ia construindo pontes duradouras e 

importantes de significação, apropriação, desconstrução e construção do saber 

produzido pela pesquisa arqueológica através da inclusão desses referenciais 

no Patrimônio Cultural da população abrangida nas ações.  Dessa forma os 

vestígios arqueológicos, históricos e as manifestações culturais passam a ser 

vistos como a construção de processos de significação.  

Nesse sentido, a busca por uma sensibilização da condição dos bens 

patrimoniais como importantes à memória local, regional e nacional se faz 

imprescindível nos andamentos dos trabalhos propostos. Não há como 

propiciar proteção, preservação e conservação sem propiciar um contato direto 

com o Patrimônio Cultural, e sem problematizá-lo de forma consistente e 

engajada. 

Partindo desse pressuposto: 
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[...] a educação patrimonial deve ser entendida também como 

fator de alfabetização cultural, que pode conduzir indivíduos a 

um aprendizado do mundo que os envolve e, desta forma, 

possibilitar o exercício supremo de interpretar o mundo 

(BASTOS e SOUZA, 2010, p. 218). 

Intimamente ligado ao exercício da cidadania e do respeito étnico e cultural 

entre os diferentes povos que vivem ou viveram no Brasil, a Educação 

Patrimonial desempenha um papel social de grande importância. Dessa forma, 

a necessidade de atividades que englobem diversos segmentos da população 

se faz necessário não apenas como meio de possibilitar a construção ativa do 

conhecimento e a consequente aprendizagem cultural, mas também como 

perspectiva de construção da cidadania e de interpretação do outro. 

O Brasil possui uma grande extensão territorial e uma diversificada cultura. 

Diversos grupos humanos compartilharam e compartilham o território brasileiro 

e possuem cada qual sua cultura e costumes, sendo o respeito a essa 

diversidade cultural de grande importância, bem como um direito e um dever 

enquanto cidadãos. 

Nesse aspecto, parte-se da premissa que as ações educativas quando 

relacionadas com práticas de socialização do Patrimônio Cultural são potentes 

disparadores de aprendizado sobre estes bens e também possuem a 

importante tarefa de apresentar e trabalhar a diversidade cultural existente no 

país, despertando nas pessoas o interesse, desejo e a vontade de solucionar 

questões e situações significativas para a sua vida e também para a de toda a 

coletividade. 

Os indivíduos passam então a desenvolver novas habilidades e competências 

para interpretar os bens culturais e, em especial, o seu mundo de forma crítica 

e significativa. 

Nesse sentido, estamos criando e desenvolvendo condições para que os bens 

materiais e imateriais possam ser preservados para que as gerações futuras 
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venham a conhecer sua história, seu passado e costumes de uma época não 

vivida. 

As ações da Educação Patrimonial em sua amplitude visam repassar o 

conhecimento sobre a identidade cultural em seus projetos específicos, sendo 

esta, abordada e apoiada na própria conceituação. Isto é, o que seria 

identidade cultural na perspectiva da Educação Patrimonial?  

Indubitavelmente, a identidade cultural é em muitos sentidos a fonte de 

significado e experiência de um povo que tem uma mesma identidade ou não, 

pois, dentro da cultura de um mesmo povo pode existir mais de uma identidade 

que se harmonizam e conflitam entre si proporcionando a convivência grupal 

deste povo. Ressalva-se que a identidade cultural normalmente aparece em 

momentos de crise, quando os povos precisam amparar-se a algum aspecto 

que os identifique enquanto pertencente à comunidade ou cultura em que estão 

inseridos. 

Visando contemplar o Projeto Integrado de Educação Patrimonial na Área 

Influência do Empreendimento Complexo Industrial da Cargill, Castro – 

PR, foram realizadas Ações de Educação Patrimonial nas seguintes escolas; 

Estadual do Campo Castrolanda – Ensino Fundamental. 

De acordo com o Censo Escolar de 2007, o Brasil tem aproximadamente 151 

mil alunos matriculados em 1.253 escolas localizadas em áreas remanescentes 

de quilombos. Quase 75% destas matrículas estão concentradas na região 

Nordeste (ver Tabela 1). 

A maioria dos professores não é capacitada adequadamente e o número é 

insuficiente para atender à demanda. Em muitos casos, uma professora 

ministra aulas para turmas multiseriadas. Poucas comunidades têm unidade 

educacional com o ensino fundamental completo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O princípio básico da Educação Patrimonial é enriquecer o conhecimento 

individual e coletivo de um determinado grupo sobre sua história e cultura e 

fortalecer, através da memória e da identidade, ações educativas voltadas à 

compreensão e à preservação do Patrimônio Cultural. A Educação Patrimonial 

é um instrumento de aproximação, de conhecimento, de integração e de 

aprendizagem de crianças, jovens, adultos e idosos.  

Para Spitz e Ono (2012), a incorporação da Arqueologia como mais um saber 

presente nos espaços educativos pode contribuir para a abordagem de vários 

conteúdos já integrados ao currículo escolar, lastreando um sentido para que 

estes conhecimentos sejam apreendidos de forma articulada, a partir de 

problemas vinculados à realidade local. 

Nesse contexto, a intenção deste trabalho é oferecer dados sobre o Patrimônio 

Histórico, Arqueológico e Cultural do estado do Paraná, especialmente na área 

de influência do empreendimento, estimulando educandos, docentes e a 

sociedade a repensar suas atitudes para preservação do nosso Patrimônio, 

pois acreditamos que é através da Educação Patrimonial o cidadão pode vir a 

compreender sua importância no processo sociocultural ao qual está inserido, 

almejando uma transformação positiva no seu relacionamento cultural 

(BASTOS, 2007).   
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3 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO 

CASTROLANDA 

 

 

Visando contemplar umas das etapas do Projeto de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico na Área de Instalação do Complexo Industrial da 

Cargill de Castro, foram realizadas no dia 31/03/2016 ações de Educação 

Patrimonial no município de Castro, PR, referentes ao Projeto Integrado de 

Educação Patrimonial na Área de Instalação do Complexo Industrial da 

Cargill de Castro, na Escola Estadual do Campo Castrolanda – Ensino 

Fundamental, que esta localizada na Avenida Brasil, nº 833- Colônia 

Castrolanda - fone: (42) 3234 – 1477- CEP: 84.196-200. 

Primeiramente foi realizada uma reunião com a diretora da escola Maria Estela 

de Almeida, para apresentação do projeto. As atividades de palestras foram 

iniciadas após a aprovação da direção da escola, de acordo com a 

disponibilidade das turmas. Foram acordadas ações com as turmas do 6º ao 9º 

ano do período matutino, totalizando 84 alunos. Os seguintes temas foram 

desenvolvidos durante a palestra. 

 

A. Apresentação e problematização do empreendimento que será 

instalado, e que deu origem as pesquisas de licenciamento.  

B. Palestra: onde ocorreu a explanação sobre o estudo de Arqueologia e 

seus conceitos básicos e como é realizado o trabalho do arqueólogo. 

C. Explanação de como a pesquisa arqueológica foi realizada na região e 

quais as etapas da pesquisa: planejamento estratégico, levantamento, 

salvamento, limpeza do material (etapa de laboratório) e divulgação. 

D. Os principais tipos de sítios arqueológicos encontrados na região sítios 

cerâmicos, líticos, históricos e de estruturas subterrâneas. 



  

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 -  
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

13 

E. Legislação de proteção e preservação do patrimônio arqueológico 

estabelecido pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional.  

F. Entrega de material didático composto por uma cartilha “Conhecendo a 

Arqueologia” com linguagem adequada para a faixa etária, contendo os 

assuntos da palestra como, o que é arqueologia, o que o arqueólogo 

estuda e as etapas de trabalho, finalizando com atividades lúdicas: 

desenho para colorir, palavras cruzadas e caça-palavras. 

G. Exposição de material arqueológico (composto por: lâminas de 

machado, pontas de projeteis, mão de pilão e vários fragmentos de 

vasilhames cerâmicos) material proveniente de doação dos moradores 

durante etapa de salvamento arqueológico da UHE-Garibaldi e UHE- 

São Roque. 

H. Aplicação de questionário para avaliação por parte dos alunos e 

professores das atividades realizadas na escola. 

I. Entrega de vinte (20) exemplares da cartilha para a biblioteca da Escola 

para diretora. 

 

As comunicações apresentaram uma visão ampla do Patrimônio Cultural onde 

se insere o Patrimônio Arqueológico, pois o diálogo é a porta de entrada do 

conhecimento e da compreensão do ser no mundo (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 

2004). Como recurso didático foi utilizado o Datashow, que é uma ferramenta 

tecnológica cada vez mais utilizada pelos professores como recurso 

pedagógico. As vantagens são muitas, pois ele permite que se escape do ritmo 

comum das aulas expositivas em lousas e também facilita a observação de 

imagens e animações didáticas1.  

 

                                                      
1
USO DO DATA SHOW EM SALA DE AULA. Disponível em: 
http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/uso-data-show-sala-aula.htm. 
Acesso em Junho de 2016. 

http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/uso-data-show-sala-aula.htm
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Figura 1 - Vista da fachada da escola Estadual do Campo Castrolanda 

 

 

Figura 2 - Ministração da palestra aos alunos 
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Figura 3 - Alunos interagindo com os artefatos arqueológicos da exposição 

 

 

Figura 4 - Aluno respondendo ao questionário 

 



  

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 -  
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

16 

 

Figura 5 - Professora respondendo ao questionário 

 

 

Figura 6 - Doação de vinte cartilhas a biblioteca da escola 

 

 



  

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 -  
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

17 

Após a realização das atividades de Educação Patrimonial foram entregues 

aos alunos e professores os questionarios avaliativos que consiste de questões 

de multipla escolha e discritiva, onde foi possivel avaliar o trabalho realizado 

pela equipe e a assimilação do conhecimento pelos participantes do projeto, os  

resultados podem ser verificados abaixo, com o objetivo de facilitar a leitura 

dos resultados, para cada questionamento foram realizados gráficos com base 

nas respostas dos entrevistados. 

 

 

Figura 7 - Porcentagens de respostas dos alunos, que ouviram ou não de arqueologia 

 

Os alunos que responderam Não a pergunta anterior, disseram que foi ouviram 

falar principalmente em arqueologia por meio da televisão e professores, o que 

vai de encontro com as respostas dos professores na entrevista, relatando que, 

por exemplo, o tema arte rupestre já havia sido trabalhado com os alunos do 6º 

ao 8º ano. 

 

38,46%

61,53%

sim não

É a primeira vez que você ouviu falar de 
arqueologia?
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Figura 8 - Porcentagens de alunos que já ouviram falar de arqueologia 

 

O percentual de 47,69% alunos manifestaram que não tiveram dificuldade 

alguma em entender o conteúdo exposto na palestra, os mesmos também 

tiveram participação significativa realizando perguntas e tirando suas duvidas, 

46,15% dos entrevistados apresentaram algum grau de dificuldade em 

entender o conteúdo em algumas partes, 6,15% manifestaram no questionário 

que tiveram dificuldade em o conteúdo.   
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Figura 9 - Porcentagens de respostas dos alunos 

 

Os entrevistados que exibiram dificuldade em algumas partes e que não 

entenderam o conteúdo podem de alguma forma estar influenciados por alguns 

fatores, como por exemplo, e ser a primeira vez que eles ouviram falar em 

arqueologia, linguagem utilizada pelo palestrante de forma técnica, os alunos 

podem ter ficado retraídos em realizar perguntas e tirarem suas duvidas, outro 

fato mencionado pelos alunos esta relacionado com o espaço de realização da 

palestra que foi no saguão da escola, devido ao numero de alunos e que 

segundo eles prejudicou no entendimento de algumas partes devido a 

problemas de áudio.  

A maneira de explicação do conteúdo também foi questionada entre os 

partcipantes sendo que 95,38% expuseram Sim o conteudo foi explicado de 

maneira plenamente satisfatoria e 4,61% disseram Não, que foi de forma 

insatisfatoria. 

 

6,15%

47,69% 46,15%

sim não em algumas partes

Você teve dificuldade para entender o conteúdo?
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Figura 10 - Ministração da palestra aos alunos 

 

95,38%

4,61%

sim não

Você gostou da maneira como foi apresentada a 
aula?

 

Figura 11 - Porcentagens de alunos que aprovaram a maneira de apresentação da palestra 

 

 

Durante a explanação do conteúdo foram mostradas aos alunos algumas 

peças arqueologicos para facilitar à compreensão dos mesmos, após as 
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explicações foi montada uma pequena exposição (composto por: lâminas de 

machado, mão de pilão e vários fragmentos de vasilhames cerâmicos) material 

proveniente de doação dos moradores durante etapa de salvamento 

arqueológico da UHE-Garibaldi e UHE- São Roque – SC. A exposição teve 

como objetivo chamar a atenção para as diferentes tecnologias empregadas na 

confecção das peças em exposição e sensibilizar os alunos para a preservação 

e valorização dos artefatos arqueológicos. 

 

 

Figura 12 - Exposição de material arqueológico 

 

Após a exposição ocorreu à entrega de material didático composto por uma 

cartilha “Conhecendo a Arqueologia” com linguagem adequada para a faixa 

etária, contendo os assuntos da palestra como, o que é arqueologia, o que o 

arqueólogo estuda e as etapas de trabalho, finalizando com atividades lúdicas: 

desenho para colorir, palavras cruzadas e caça-palavras e após entrega de 

Cartões Postais, produzidos pela equipe de Arqueologia com imagens de 

patrimônios tombados na região e material arqueológico, com objetivo de 
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divulgar e valorizar os bens da cultura material histórica e pré-histórica da 

região. Os alunos entrevistados também puderem expressar suas opiniões 

através do questionário, sendo o resultado plenamente satisfatório conforme 

pode ser verificado abaixo. 

 

 

Figura 13 - Entrega de material didático aos alunos, cartilha “Conhecendo a Arqueologia” 
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Figura 14 - Porcentagens de alunos que gostaram da cartilha distribuída 

 

Ao final da palestra foi solicitado aos alunos e professores que deixassem 

sugestoes ou comentarios sobre as açoes de educaçõa patrimonial que 

aconteceram na escola, que seguem abaixo. 

“Achei muito legal e interessante o projeto de iren as escolas e falarem sobre 

arqueologia. Seria bom que os alunos tivessem oportuinidade de conhecer um 

sitio arqueologico.” 

“É legal e interessante é bom para saber mais sobre o passado.” 

“Eu achei muito interessante, um assunto bom a ser tratado.” 

“Gostei de conhecer o passado e os artefatos antigos.” 

“Achei super legal, queria que tivesse mais palestras sobre arqueologia e que 

levassem nós pra conhecermos um sitio arqueologico.” 

 

Esses resultados juntamente com os gráficos apresentados ao longo deste 

relatório nos permitem de forma parcial avaliar que os alunos perceberam de 

forma satisfatória as questões relativas ao patrimônio arqueológico como, por 

96,92%

1,53% 1,53%

sim não sem opinião

Você gostou do material didático distribuído?
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exemplo, valorização e preservação dos bens materiais e imateriais.  Os 

comentários e sugestões realizados pelos alunos sobre nosso trabalho estarão 

contribuído de forma positiva para que as ações de Educação Patrimonial 

possam ser sempre melhoradas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados apresentados através da análise das respostas aos 

questionários ao longo deste relatório nos permitem avaliar que os 

participantes, de uma forma geral, compreenderam as questões relativas ao 

Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural que foram transmitidas durante as 

ações de Educação Patrimonial. Esta compreensão e sensibilização também 

foi obtida sobre a valorização e preservação dos bens materiais, imateriais e de 

identidade territorial. Conforme comenta Oliveira & Oliveira (2004), essa 

identificação com o conhecimento pode provocar uma alteração no modo de 

ver e perceber o mundo. Ao verificar que o público das ações de Educação 

Patrimonial percebeu que o Patrimônio existente foi construído por seus 

antepassados, e que constitui, em realidade, no legado fundamental de suas 

trajetórias pessoais, tivemos a certeza de ter cumprido com o objetivo principal 

das ações de Educação Patrimonial, construindo a ponte entre o Patrimônio 

Regional e o cotidiano das comunidades locais. 

 

 

 

Dr. Everson Paulo Fogolari 

ARQUEÓLOGO 

Coordenador da Pesquisa 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1.  

 

Lista de participantes das Ações de Educação Patrimonial, alunos (as) do 6º ao 

9º ano do período matutino da Escola Estadual do Campo - Castrolanda – 

Ensino Fundamental – PR. 
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Anexo 2. 

Modelo de questionário respondido por alunos (as) do período matutino, do 6º 

ao 9º ano do período matutino da Escola Estadual do Campo - Castrolanda – 

Ensino Fundamental – PR. 
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Anexo 3. 

 

Questionário respondido por professores dos alunos (as) do 6º ao 9º ano do 

período matutino da Escola Estadual do Campo - Castrolanda – Ensino 

Fundamental – PR. 
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Anexo 4. 

 

Declaração da Escola Estadual do Campo - Castrolanda – Ensino Fundamental 

– PR. 



  

Avenida Tiradentes, 150 - Sala A - Centro - Erechim RS - 99700 424 -  
epf@habitusbio.com.br - Fone 54 3522 5856 

 

40 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.06 – OUTORGA DE DIRETO PARA  CAPTAÇÃO 
DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.07 – OUTORGA DE DIREITO PARA LANÇAMENTO 
DE EFLUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 








