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1.0 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento configura-se no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), para instalação 

de Contorno Ferroviário, no município de Apucarana, Estado do Paraná, elaborado pela 

empresa Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda. Tem por finalidade subsidiar os órgãos 

competentes na análise e emissão das Licenças Ambientais para a construção do 

empreendimento. 

 

Este empreendimento enquadra-se como atividade potencialmente poluidora e de impacto, 

de acordo com Resolução SEMA n º 031/98, motivo pelo qual seu licenciamento depende da 

elaboração e aprovação deste EIA-RIMA, cujo conteúdo envolve os seguintes assuntos: 

 

Capítulos 

2.0 – Introdução: discorre sobre os aspectos gerais e pertinentes e estruturação do EIA 
– RIMA; 

3.0 – Informações gerais do empreendimento, identificação do empreendedor; objetivos 
e justificativas do empreendimento; contextualização regional; descrição do 
empreendimento e enquadramento legal do empreendimento; 

4.0 – Delimitação das Áreas de Influência: delimitam-se as áreas de influência da área 
de estudo para o meio físico, biótico e socioeconomico, que possam sofrer possíveis 
alterações em decorrência de sua implantação e operação; 

5.0 – Diagnóstico Ambiental: envolve descrição completa dos elementos físicos, bióticos 
e socioeconomicos; 

6.0 – Prognóstico Ambiental e Caracterização dos Impactos Ambientais; 

7.0 – Proposição de medidas mitigadoras para os impactos identificados; 

8.0 - Programas Ambientais  

 

O EIA-RIMA é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar habilitada, a qual é responsável 

tecnicamente pelos resultados apresentados. O estudo foi elaborado seguindo as diretrizes 

da Resolução SEMA 031/98 e Termo de Referencia disponibilizado pelo IAP, além disso, a 

equipe realizou ajustes no TR e considerou, principalmente, as particularidades da tipologia 

e localização do empreendimento, utilizando como material orientativo o Manual do DNIT. 
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2.0 INTRODUÇÃO 

 

A realização do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA – 

RIMA) tornou-se obrigatória, em nível Federal, a partir da Lei nº 6.938/81, que instituiu a 

Política Nacional de Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274/90. 

Além dessas questões legais, está previsto no artigo 225, § 1º, IV da Constituição Federal 

(CF/88), como importante instrumento para a prevenção de impactos ao meio ambiente em 

qualquer obra ou atividade, aplicando assim os princípios do desenvolvimento sustentável.  

 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) tem por objetivo subsidiar a solicitação de 

licenciamento ambiental do empreendimento do Contorno Ferroviário de Apucarana, além 

de atender aos princípios e objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Este estudo 

deverá ter como diretrizes gerais as estabelecidas pelo CONAMA nº001/86: 

 

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

as com a hipótese de não execução do projeto; 

 Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de 

implantação e operação da atividade; 

 Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a 

bacia hidrográfica na qual se localiza; 

 Considerar os planos e programas governamentais propostos e em implantação na área 

de influência do projeto, e sua compatibilidade.  

 

O EIA é composto por estudos técnicos, científicos, sociais, econômicos da situação atual 

(diagnóstico) e dos possíveis impactos ambientais. Está relacionado ao licenciamento 

ambiental, cujo processo administrativo é competência do órgão ambiental o qual analisa a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que 

utilizem recursos ambientais e que possam poluir ou degradar o meio ambiente. Cumprindo 

este procedimento, evita-se a ocupação do solo desobedecendo a qualquer critério de 

planejamento em relação aos recursos naturais existentes e interesse de bem estar coletivo.  

 

O RIMA, que se trata de um documento posterior, contém o resumo do EIA e apresenta as 

análises técnicas em termos mais acessíveis para a população em geral, com os seguintes 

itens: 

 

 Objetivos e justificativas do projeto; 

 Descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais; 

 Síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do 

projeto; 

 Descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade; 
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 Descrição das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, 

excetuando aqueles que não puderam ser evitados; 

 Definição do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. 
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3.0 INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

Empresa Responsável Prefeitura Municipal de Apucarana 

CNPJ 75.771.253/0001-68 

Contato: Secretário de Obras Herivelto Moreno 

Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 - 1º andar 

E-Mail heriveltom@apucarana.pr.gov.br 

Fone/Fax: (43) 3422-4000 Ramal: 4203 

 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EIA RIMA 

 

A Vega Engenharia e Consultoria iniciou suas atividades em 1987, voltadas, 

fundamentalmente, para a prestação de serviços de consultoria de engenharia de infra-

estrutura na área de transportes. 

 

Empresa Responsável Vega Engenharia e Consultoria Ltda 

CNPJ 77.728.341/0001-00 

Contato Léo Gustavo Saucedo 

Endereço 
Rua Padre Anchieta, 177 – Bairro Mercês 

CEP 80410-030 - Curitiba - Paraná 

E-Mail leo.saucedo@vegaconsultoria.com.br 

Fone/Fax: (41) 3221-5000 

 

A Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda. presta serviços nas áreas de consultoria e 

projetos, sendo eles de engenharia, meio ambiente, gestão e planejamento urbano. Nos 

trabalhos desenvolvidos pela ECOTÉCNICA busca-se constituir uma equipe multidisciplinar 

de forma a abranger todos os aspectos pertinentes aos estudos.  

 

A Figura 1 ilustra o organograma da equipe técnica envolvida na elaboração do presente 

estudo. 

. 
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Empresa Responsável Ecotécnica Tecnologia e Consultoria LTDA 

CNPJ 002.610.553/0001-91 

Contato 
Arquiteta e Urbanista esp. em Gestão Ambiental – Sandra Mayumi 
Nakamura  

Endereço Rua José Fabiano Barcik, 406 – Bairro Cajuru 

CEP 82.940-050      Curitiba – Paraná 

E-Mail etc@ecotecnica.com.br 

Fone/Fax: (41) 3026-8639 / 3026-8641 / cel.: (41) 9934-3334 

 

 

Figura 1: Organograma da Equipe Técnica da Ecotécnica Tecnologia e Consultoria 
 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DA FERROVIA ATUAL 

 

A configuração do traçado ferroviário tal como se apresenta no município de Apucarana foi 

implantado na década de 40. A ferrovia contribuiu para o desenvolvimento econômico e 

urbano da região, por seu caráter estratégico como rota para o escoamento da produção 

cafeeira do norte paranaense ao Porto de Santos, foi concomitantemente uma forte 

condicionante e ponto de partida para as primeiras ocupações urbanas. No atual contexto, 

Apucarana representa um importante entroncamento ferroviário, sob concessão da ALL – 

América Latina Logística, sendo os principais volumes escoados correspondentes a grãos 

como: soja, milho, trigo, farelos; além de cimento e combustíveis. Sua principal função 

estratégica é a interligação de importantes pólos, Maringá e Londrina, e os portos de 

Paranaguá (PR) e São Francisco (SC). Promove ainda o transporte de parte da produção 

agrícola provenientes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da região leste do 

Estado de São Paulo. A Figura 2 apresenta as estações existentes na região de Apucarana 

que promovem relação com Maringá, Londrina e Reserva (que direciona aos portos). 

 

Figura 2: Estações Ferroviárias da Região de Apucarana 

 
Fonte: Vega, 2011 
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Descrevendo sucintamente as operações realizadas no trecho ferroviário de Apucarana, 

chegam trens com seus vagões vazios provenientes dos portos e se dividem em Apucarana 

para a sua destinação, Londrina ou Maringá, para serem carregados. A logística contrária 

ocorre com os trens já carregados desses municípios, direcionados aos portos para 

posterior exportação. As tabelas a seguir demonstram para cada trecho a caracterização 

dos trens que circulam por Apucarana, um total de 26 trens/dia com no máximo 130 vagões. 

Os seguintes dados são referentes aos trechos de relação entre Apucarana e Maringá, 

Apucarana e Londrina e por fim Apucarana e o município de Reserva, de onde os trens 

partem em direção aos portos. As tabelas a seguir apresentam informações sobre 

dimensões dos trens e a frequência/dia por trecho. 

 

Tabela 1: Informações sobre dimensões e frequência de trens por trecho 

 

 TRECHO Apucarana – Maringá 

Apucarana > Maringá Maringá > Apucarana 

Nº de 
Locomotivas e 
Vagões por Trem 

2 Locomotivas + 85 
Vagões (vazios) 

3 Locomotivas + 70 
Vagões (diesel e 

gasolina) 

6 Locomotivas + 130 Vagões 
(carregados) 

Tonelagem (TB)* 2.500 4.500 10.000 

Frequência 
(trens/dia) 

5 a 6 1 3 a 4 

 TRECHO Apucarana – Londrina 

Apucarana > Londrina Londrina > Apucarana 

Nº de 
Locomotivas e 
Vagões por Trem 

2 Locomotivas + 85 
Vagões(vazios) 

3 Locomotivas + 70 
Vagões 

5 Locomotivas + 100 Vagões 

Tonelagem (TB) 2.500 4.500 7.500 

Frequência 
(trens/dia) 

4 1 3 

 TRECHO Apucarana – Reserva 

Apucarana > Reserva Reserva > Apucarana 

Nº de 
Locomotivas e 
Vagões por Trem 

4 Loc. + 130 
Vagões 

3 Loc. + 100 
Vagões 

2 Loc. + 120 
Vagões 

2 Loc. + 85 
vagões 
(vazios) 

3 Loc. + 70 
vagões 

(carregados) 

Tonelagem (TB)* 10.000 7.500 5.000 2.500 4.500 

Frequência 
(trens/dia) 

3 a 4 3 2 10 2 

*Tonelada Bruta 
Fonte: Vega, 2011 

 

A Figura 3 esquematiza o quantitativo de trens por trecho, para os sentidos importação e 

exportação. 
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Figura 3: Quantitativo de trens por trecho 

 
Fonte: Vega, 2011 

 

Figura 4: Vistas de trechos da Ferrovia Atual 

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

A superestrutura da Via Permanente atual apresenta as seguintes especificações para os 

três trechos: 

 

 Bitola: 1,00m; 

 Trilho: TR-45; 

 Dormentação de madeira tratada (1667 pç/km); 

 Fixação elástica; 

 Lastro: Pedra britada com 50 cm de espessura. 
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O pátio de manobras está localizado na porção noroeste da sede urbana de Apucarana e 

suas atribuições operacionais consistem no cruzamento de trens, sem a execução de 

operações rotineiras de fracionamento e recomposição, o que significa maior agilidade pela 

redução do tempo de parada e evita situações de congestionamento no pátio de manobras 

(Vega, 2011).  

 

O mesmo pátio opera para trajetos opostos, atuando tanto para o sentido Londrina, quanto 

para o sentido Maringá. Tal fato é possível por atuar através linhas paralelas distintas. O 

tempo despendido de permanência dos trens no pátio de manobras para giros, 

desanexação de locomotivas, troca de equipagens ou medições de temperatura das rodas 

dos vagões gira em torno de: 

 

 45 minutos para trens oriundos de Maringá; 

 1 hora e 45 minutos para trens oriundos de Londrina; 

 30 minutos para trens oriundos de Reserva. 

 

Além das atribuições mencionadas para o atual pátio, são listadas outras atividades: 

 

 Abastecimento de locomotivas de manobras provenientes de Maringá e Londrinae 

locomotivas utilizadas como Help, sendo realizados de 2 a 3 abastecimentos por dia, 

com 6-8 mil litros cada abastecimento. As 4 locomotivas Help (Londrina e Maringá) são 

abastecidas a cada 2 dias, de 6 - 8 mil litros; 

 Lavagem de Locomotivas; 

 Girador de Locomotivas; 

 Secagem de Areia para Locomotivas, através de equipamentos de peneiramento, 

secagem, armazenamento e abastecimento, para a melhoria da tração das rodas sobre 

os trilhos; 

 Descarga de vagões carregados com óleo diesel, com capacidade de descarga de dois 

vagões simultâneos; 

 Armazenamento de óleo diesel e lubrificantes, por três tanques verticais com capacidade 

de 155m³ cada, agrupados dentro de uma bacia de contenção e 1 tanque metálico 

horizontal com capacidade de 19m³ para óleo diesel filtrado. Há ainda outro conjunto de 

três tanques com capacidade de 10m³ cada para armazenagem de óleo lubrificante (dois 

para óleo novo e o outro para óleo usado); 

 Reservatório de Água elevado com capacidade de aproximadamente 60m³, com poço 

artesiano. 
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Figura 5: Vistas do Pátio de Manobras de Apucarana 

  

Fonte: Vega, 2011 

 

3.4 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO – CONTORNO FERROVIÁRIO 

 

Analisando o contexto em que o entroncamento ferroviário de Apucarana se insere, ficam 

perceptíveis duas problemáticas principais, a primeira se refere à posição geográfica 

assumida pelo entroncamento, que intercepta a sede urbana de Apucarana em suas áreas 

centrais, fator que vem gerando, continuamente, desconforto, poluição, riscos à saúde da 

população e acidentes decorrentes da intensa movimentação de trens diariamente e das 

diversas passagens de nível (transposições de vias urbanas). Foram identificados vários 

casos de acidentes envolvendo pedestres, colisões com veículos particulares e de veículos 

de transporte coletivo. A outra questão se refere aos aspectos técnicos e operacionais da 

atual ferrovia, cujo traçado apresenta deficiências com relação a sua geometria, com 

presença de rampas acentuadas, raios de curvatura horizontal limitados e pátio de 

manobras curto. 

 

Isto posto, percebe-se que os dois sistemas, a cidade com suas relações dinâmicas e a 

ferrovia, acabam por atrapalhar-se entre si. O Plano Diretor Municipal do município, 

elaborado no ano de 2008, já apontava os conflitos que o traçado ferroviário configurava em 

seus trechos urbanos, tendo como uma das proposições de desenvolvimento a premissa da 

retirada da ferrovia, prevendo em seu novo zoneamento algumas diretrizes viárias que 

visam contribuir para a fluidez do tráfego de veículos, promovendo a melhoria da mobilidade 

em regiões importantes da sede urbana. 

 

Diante das dificuldades mencionadas, como forma de solucionar os conflitos gerados pela 

atual ferrovia, manter e potencializar sua funcionalidade quanto entroncamento ferroviário, 

optou-se pela implantação de um Contorno Ferroviário, que funcionará com uma espécie de 

alça ferroviária, circundando a cidade em suas porções sul e leste, numa extensão total de 

aproximadamente 29 km e pela realocação do pátio de manobras para fora do perímetro 

urbano, mais precisamente na área rural do município de Califórnia. O objetivo principal, 

portanto, é a erradicação do tráfego ferroviário do núcleo urbano da sede do município, 
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eliminando os conflitos com o sistema viário urbano, elevando os níveis de segurança do 

trânsito de veículos e pedestres, minimizando os ruídos, as vibrações e a emissão de 

material particulado e promovendo significativas melhorias operacionais. 

 

Para o apontamento das fundamentais alterações da condição atual da ferrovia em relação 

ao projeto do contorno ferroviário, em aspectos técnicos, serão abalizados comparativos nos 

quesitos que se seguem: 

 

3.4.1 Características da Via Permanente 

 

Quadro 1: Comparativo entre as características da Via Permanente 

 

Atual Prevista no Contorno Ferroviário 

Trecho Apucarana-Maringá 

 Raio mínimo de curva horizontal para o 
trecho: 270m 

 Rampa máxima no sentido Apucarana-
Maringá: 1,53% 

 Rampa máxima no sentido Maringá-
Apucarana: 1,96% 

Para os dois tramos e ambos os sentidos 

 Raio mínimo de curva horizontal: 312m 

 Rampa máxima de 1,5% 

Trecho Apucarana-Londrina 

 Raio mínimo de curva horizontal para o 
trecho: 184m 

 Rampa máxima no sentido Apucarana-
Londrina: 1,83% 

 Rampa máxima no sentido Londrina-
Apucarana: 1,96% 

Trecho Apucarana-Califórnia 

 Raio mínimo de curva horizontal para o 
trecho: 184m 

 Rampa máxima no sentido Apucarana-
Califórnia: 1,35% 

Rampa máxima no sentido Califórnia-
Apucarana: 1,27% 

Fonte: Vega, 2011 

 

O quadro apresentado aponta para as características geométricas do traçado atual que 

possui rampas acentuadas e raios de curvaturas horizontais pequenas. O traçado do 

contorno proposto considera o valor de raio mínimo como sendo de 312m, que supera a 

medida de todos os raios estabelecidos pela ferrovia atual. Com relação à porcentagem de 

rampa máxima, o contorno prevê o valor de 1,5% para os dois tramos, sul e leste. 

 

3.4.2 Tempos de Percurso 

 

A operação vigente apresenta algumas soluções para aumentar a velocidade comercial, 

como por exemplo, o aumento do comprimento dos trens para diminuir o número de trens 
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em circulação. Porém, as composições de comprimento maior (4 locomotivas + 130 vagões 

carregados) acabam ficando muito extensas, com comprimento superior aos pátios de 

cruzamento1, fato que condiciona os trens, que vem no sentido contrario, a serem mais 

curtos. Esse procedimento ocasiona na melhor desempenho de alguns trens em virtude dos 

demais. A Tabela 2 compara as velocidades das operações ferroviárias atuais, a redução 

das distâncias para os percursos com a implantação do contorno, e a previsão de redução 

do tempo dos trajetos em minutos. Para o comparativo foram selecionados os trechos 

Mandaguari e Califórnia (que no projeto do contorno representaria o trajeto do tramo sul) e 

os trechos Arapongas e Califórnia (trajeto correspondente ao tramo leste) tanto para o 

sentido importação quanto para o sentido exportação. 

 

Tabela 2: Comparativo de distâncias, velocidades e tempo de percurso 

 

Sentido Percurso Trecho 
Distancia 

(Km) 
Velocidade 

(Km/H) 
Tempo 

(Minutos) 

Exportação 

Ferrovia Atual 
Mandaguari > 

Califórnia 
47+348 36 79 

Contorno 
Ferroviário 

Mandaguari > 
Califórnia 

44+552 45 59 

Diferenças > (-)2+796 (+) 9km/H (-) 20 Minutos 

Importação 

Ferrovia Atual 
Califórnia > 
Mandaguari  

47+378 38 74 

Contorno 
Ferroviário 

Califórnia > 
Mandaguari  

44+552 46 58 

Diferenças > (-) 2+796 (+)8km/H (-)16 Minutos 

Exportação 

Ferrovia Atual 
Arapongas > 

Califórnia 
36+072 34 63 

Contorno 
Ferroviário 

Arapongas > 
Califórnia 

28+962 47 38 

Diferenças > (-) 7+110 (+) 13km/H (-)25 Minutos 

Importação 

Ferrovia Atual 
Califórnia > 
Arapongas  

36+072 38 57 

Contorno 
Ferroviário 

Califórnia > 
Arapongas 

28+962 46 38 

Diferenças > (-) 7+110 (+) 8km/H (-)19 Minutos 

Fonte: Vega, 2011 

 

A previsão, por meio das análises feitas, demonstra uma considerável redução no tempo 

dos percursos através da implantação do contorno ferroviário. O sistema caracterizado por 

interceptar áreas urbanas infuência diretamente na velocidade dos percursos, que em 

trechos urbanos deve ser reduzida para evitar maiores riscos de acidentes, somado das 

especificações geométricas menos favoráveis, o resultado é uma velocidade média ainda 

mais reduzida. O contorno, que objetiva desviar o trafego de trens das áreas urbanizadas, e 

                                                 
1 Pátios de Cruzamento são os locais de espera técnica de cruzamento de duas composições em linha ferroviária, em mesmo nível. 
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otimizar a logística dos percursos ferroviários em Apucarana, terá sua velocidade média 

elevada, cooperando ainda com o fato da diminuição dos trajetos, conforme consta na 

mesma tabela. 

 

3.4.3 Redução no índice de acidentes 

 

Não foi possível obter estatísticas precisas a respeito de acidentes envolvendo a circulação 

de trens no centro de Apucarana. Em pesquisas realizadas nos meios de comunicação de 

circulação regional, é possível ter noção de que não se tratam de situações tão esporádicas. 

Foram identificados acidentes que resultaram em morte por atropelamento, ou em casos de 

sobreviventes mutilados. Grande parte dos registros apontam para acidentes envolvendo 

colisão entre veículos particulares, motocicletas ou veículos de transporte coletivo e trens. 

 

A implantação do Contorno Ferroviário e a desativação das operações ferroviárias da atual 

linha férrea do centro urbano de Apucarana deverão minimizar os acidentes envolvendo as 

composições ferroviárias e a população do município. Adicionalmente, enfatiza-se que a 

nova linha férrea procurou se distanciar dos núcleos urbanizados, evitando assim a 

continuidade dos problemas anteriormente mencionados.  

 

3.4.4 Implantação de novo Pátio de Manobras 

 

O projeto do contorno ferroviário envolve ainda a implantação de um novo pátio de 

manobras que deverá ser localizado no município de Califórnia, em substituição do pátio 

atual presente na região central da sede urbana do município de Apucarana. Essa mudança 

remeterá em benefícios resultantes de uma localização de topografia mais plana que 

permitirá maior fluidez dos trajetos. 

 

3.5 CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 

3.5.1 Localização 

 

O município de Apucarana possui área totalizada em 555,395 km² e está localizado na 

porção centro norte do Estado do Paraná (Latitude 23º33’03” S e Longitude 51º27’39” W) 

conhecido como Norte Pioneiro. Distante da capital Curitiba em 362,7 km, Apucarana faz 

divisa com os seguintes municípios: 

 

 Norte: Arapongas e Sabáudia; 

 Nordeste: Londrina; 

 Leste: Marilândia; 

 Sudeste: Califórnia; 

 Sul: Rio Bom e Novo Itacolomi; 
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 Oeste: Cambirá e  

 Noroeste: Mandaguari. 

 

Configuram-se dentro do território municipal um total de 05 distritos administrativos: 

Apucarana, Correia de Freitas, Pirapó, São Pedro e Vila Reis. A inserção regional de 

Apucarana está ilustrada na Figura 6. O empreendimento é caracterizado por dois tramos 

sul e leste, localizados nas adjacências do perímetro urbano da sede de Apucarana, de 

forma a contornar a área urbana que atualmente é interceptada em sua região central pela 

malha ferroviária existente. 

 

Figura 6: Localização Regional 

 
Fonte: Ecotécnica alterado de ITCG, 2011 

 

3.5.2 Acessos 

 

O município possui seus acessos demarcados tanto pela malha rodoviária quanto pela 

malha ferroviária. As principais rodovias que interceptam o município são: 

 

 BR – 369 – Também conhecida como Rodovia Mello Peixoto, esta Rodovia Federal 
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promove ligação diagonal, interligando o município de Oliveira – MG, passando pelo 

estado de São Paulo e finalizando em Cascavel – PR. Intercepta o município de 

Arapongas em sua porção norte-sudoeste passando pela sua sede urbana. Outro 

pequeno trecho da mesma rodovia passa na porção noroeste; 

 BR – 376 – Denominada como Rodovia do Café, em trecho que passa pelo território 

paranaense, promove ligação diagonal entre o município de Dourados – MS até Garuva 

– SC. Confronta o município de Arapongas em sua porção sudeste-oeste, passando pela 

sede urbana; 

 PR – 170 – Rodovia Estadual que promove ligação entre os municípios de Porecatu e 

General Carneiro, e intercepta Arapongas no sentido norte-sul, passando pela sede 

urbana; 

 PR – 532 – Promove ligação entre a PR – 445 e a BR-376, partindo do Distrito Vila Reis 

em direção ao extremo leste de Apucarana, acessando o município de Londrina. 

 

Observa-se assim que o município apresenta boa estrutura viária, com o entroncamento de 

duas rodovias importantes, BR-369 e BR-376, que percorrem todo o Estado do Paraná, 

sendo que a primeira promove acesso a São Paulo e Foz do Iguaçu. Já a segunda, promove 

ligação com a capital paranaense, o porto de Paranaguá e o Estado do Mato Grosso do Sul. 
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Figura 7: Acessos ao município de Apucarana 

 

Fonte: Ecotécnica, alterado de DER, 2011 

 

A malha ferroviária do município está sob a concessão de serviços de transporte de cargas 

pela América Latina Logística – ALL. Trata-se de um entroncamento ferroviário que promove 

ligação de Maringá e Londrina a Curitiba, ao Porto de Paranaguá (PR),a São Francisco 

(SC), a Cianorte e ao Estado de São Paulo, e que passa pela região central da sede 

administrativa de Apucarana.  

  



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -31- EF-481 

3.6 INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO 

 

3.6.1 Localização Geográfica do Empreendimento 

 

O empreendimento será implantado na região central do município de Apucarana, 

contornando o perímetro urbano, em suas extremidades sul e leste. Caracteriza-se por dois 

tramos (sul e leste) e o pátio de manobras. 

 

 Tramo Leste – Possui extensão de 11,779 Km, localizado no Km-571,275 e Km-260,193. 

Fica no trecho entre Califórnia e Arapongas nas proximidades da interseção das 

Rodovias BR-376 e BR-369 e se desenvolve acompanhando ao sul do traçado da 

Rodovia BR 376, atingindo seu ponto final de conexão com a ferrovia existente nas 

proximidades de Vila Reis. 

 Tramo Sul - Possui extensão de 17,42 Km, localizado no Km-571,275 e Km-260,193. 

Situado entre Califórnia e Mandaguari. Tem sua origem na porção nordeste da sede 

urbana, seguindo em partes toda a face leste da sede urbana até o ponto final de 

conexão da ferrovia existente com o Tramo Sul. 

 

O Mapa 1 insere o traçado de contorno ferroviário dentro do contexto no município de 

Apucarana. 

 

 Apesar de alguns trechos dos traçados propostos estarem inseridos no perímetro urbano 

da sede de Apucarana, eles não interceptam a malha consolidada e sim áreas de 

expansão urbana (ainda não ocupadas), zonas industriais e algumas zonas residenciais 

de baixa densidade, previstas pela lei de uso e ocupação do solo - Lei Municipal nº 

243/2008 (APUCARANA, 2008). Mesmo consideradas urbanas, muitas áreas 

apresentam características rurais cujo principal uso do solo, atualmente, é o cultivo 

agrícola.  

 Contorna e percorre por três bacias hidrográficas (Tibagi, Iraí e Pirapó), interceptando 

algumas drenagens, entre elas: afluentes do córrego Araranguá, do Ribeirão Borba Nova 

e do Ribeirão Biguaçu; Córrego Umari; Córrego Icatú; Córrego Puruz; Córrego Juruba e 

Água do Jacucaca. 
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3.6.2 Característica da Seção Transversal 

 

A superestrutura ferroviária, conforme a tabela a seguir, possui as seguintes características 

técnicas básicas e apresenta seção transversal padrão conforme a Figura 8.  

 

Tabela 3: Caracteríticas Técnicas da Ferrovia 

 

Descriminação Parâmetros 

Bitola da Via 1,00 m 

Trilho TR-45 

Dormentação Em madeira tratada, 1750 peças /km 

Tipo de Fxação Elástica 

Lastro Pedra britada com 50 cm de espessura 

Raio mínimo de curva hrizontal 312m 

Rampa máxima em ambos os sentidos 1,5% 

Fonte: Vega, 2011 
 

Figura 8: Seção transversal padrão 

 

 

3.6.2.1 Faixa de Domínio 

 

Definida como a faixa de terreno de pequena largura em relação ao comprimento, onde se 

localizam as vias férreas e demais instalações da ferrovia, inclusive os acréscimos 

necessários à sua expansão. Para o contorno ferroviário de Apucarana, a faixa de domínio 

definida é de 15 metros para cada lado do eixo da ferrovia, e de 5m além dos offsets nos 

locais onde não se verifique a possibilidade de largura mínima, variando, portanto, sua 

largura, ao longo do traçado. 

 

3.6.3 Velocidade Diretriz 

 

A velocidade diretriz máxima prevista para a operação dos trens é de 60km/h. 
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3.6.4 Capacidade do Empreendimento 

 

A relação de cargas a ser transportada pelo empreendimento são: óleos combustíveis, 

contêineres, calcário, grãos e farelo em geral. O material rodante será composto por 

locomotivas das tipologias especificadas na Tabela 4. As locomotivas e freqüências para 

cada trajeto não deverão mudar das atuais. 

 

Tabela 4: Características das locomotivas 

 

Locomotiva 
(tipo) 

Nº de  
Eixos 

Potência 
(hp) 

Peso 
Total (t) 

Peso por 
Eixo (t) 

Velocidade Mínima 
Contínua (Km/h) 

Raio de 
inscrição 

(m) 

SD-40 6 3.000 164 27,33 18 Km/h-60Km/h 129 

B-30 6 3.050 140 23,33 18 Km/h-60Km/h 129 

C-30 6 3.050 165 27,5 18 Km/h-60Km/h 129 

GT-1 6 2.300 108 18,00 18 Km/h-60Km/h 71,93 

GT-2 6 2.300 120 20,00 18 Km/h-60Km/h 70 

BB-33 8 3.300 180 22,50 18 Km/h-60Km/h 129 

G-12 4 1.200 72 18,00 18 Km/h-60Km/h 59 

G-26-CU 6 2.000 96 16,00 18 Km/h-60Km/h 85 

GL-8 4 1.000 62 15,50 18 Km/h-60Km/h 59 

G-22-UC 4 1.500 73 18,25 18 Km/h-60Km/h 59 

G-22-UB 6 1.800 92 15,33 18 Km/h-60Km/h 59 

U-20-C-1 6 2.000 91 15,17 18 Km/h-60Km/h 56,7 

U-20-C 6 2.000 108 18,00 18 Km/h-60Km/h 95 

Fonte: Vega, 2011 

 

Para a operação total das 04 linhas que passam por Apucarana, há um total de 42 

locomotivas, além daquelas em manutenção, sendo demonstrado na tabela abaixo, o 

quantitativo e a frequência de locomotivas e vagões que circulam em cada trecho 

diariamente. 
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Tabela 5: Circulação de pares de trens, itinerários e frequência 
 

Trecho Locomotivas Quantitativo de Vagões Freqüência 

Apucarana / Maringá 
2 locomotivas 85 vagões vazios 5 a 6 trens/dia 

3 locomotivas 70 vagões carregados 1x/dia 

Maringá / Apucarana 6 locomotivas 130 vagões carregados 3 a 4 trens/dia 

Apucarana / Londrina 
2 locomotivas 85 vagões vazios 4 trens/dia 

3 locomotivas 70 vagões vazios/carregados 1 trem/dia 

Londrina / Apucarana 
5 locomotivas 100 vagões 3 trens / dia 

3 locomotivas 120 vagões vazios/carregados 1 trem/dia 

Apucarana / Reserva 

4 locomotivas 130 vagões 3 a 4 trens/dia 

3 locomotivas 100 vagões 3 trens/dia 

2 locomotivas 120 vagões 2 trens/dia 

Reserva / Apucarana 
2 locomotivas 85 vagões 10 trens/dia 

3 locomotivas 70 vagões 2 trens/dia 

Fonte: Vega, 2011 
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3.6.5 Pátios de Manobras 

 

Está previsto 01 pátio de manobras, que será construído no município de Califórnia, mais 

precisamente no Km 563 da Estrada de Ferro Central do Paraná, e posicionado na porção 

sudeste do contorno ferroviário, conforme figura a seguir.  

 

A decisão da implantação do pátio foi devido à sua topografia favorável às operações e aos 

usos atribuídos ao pátio. Trata-se de um terreno antropizado, de cultivos agrícolas, não 

sendo necessárias supressões significativas de vegetação, e contará com espaço de 

manobras, garagem, equipamento de conservação de via, almoxarifado, administração, trem 

socorro, secador de areia, local para abastecimento de locomotivas, caixa d'água, tanque de 

diesel e descarga de diesel para 02 vagões. 

 

Figura 9: Vistas do pátio de manobras no município de Califórnia 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Figura 10: Imagem do futuro pátio de manobras no município de Califórnia   

 
Fonte: Google Earth, 2011, com base em VEGA, 2011 

 

3.6.6 Soluções para as Travessias Urbanas 

 

Para as situações em que vias serão interceptadas pelos traçados do tramo Leste e Sul, 

serão realizadas diferentes tipos de travessias. A Tabela 6 lista as 52 travessias a serem 

executadas ao longo dos tramos ferroviários Leste e Sul (Mapa 2). A maior parte das vias 

em questão apresenta revestimento primário e é destinada ao acesso de propriedades 

rurais.  

 

Tabela 6: Travessias Urbanas para o Tramo Leste e Sul  

Tramo Leste - Interferência com o Sistema Viário 

Nº Tipo 
Estaqueame

nto 
Revestimento Atual Solução a ser Adotada 

I-01 BR-369 1037+10,00m CBUQ Passagem Inferior sob a BR-369 

I-02 
Acesso 

Particular 
1046+10,00m Revestimento Primário 

Remanejamento p/ Passagem Inferior 
BR-369 

I-03 
Acesso 

Particular 
1067+10,00m Revestimento Primário 

Remanejamento p/ Passagem Inferior 
BR-369 

I-04 
Acesso 

Particular 
1095+5,00m Revestimento Primário 

Remanejamento p/ Passagem de Nível 
Est. 1097 

I-05 
Acesso 

Particular 
1113+10,00m Revestimento Primário 

Remanejamento p/ Passagem de Nível 
Est. 1097 

I-06 
Acesso 

Particular 
1127+5,00m Revestimento Primário 

Remanejamento p/ Passagem de Nível 
Est. 1097 
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Tramo Leste - Interferência com o Sistema Viário 

Nº Tipo 
Estaqueame

nto 
Revestimento Atual Solução a ser Adotada 

I-07 
Acesso 

Particular 
1137+5,00 Revestimento Primário 

Remanejamento p/ Passagem de Nível 
Est. 1097 

I-08 
Acesso 

Particular 
1143+5,00 Revestimento Primário 

Remanejamento p/ Passagem de Nível 
Est. 1097 

I-09 
Estrada 

Municipal 
1169 Revestimento Primário 

Passagem Inferior sob a Estrada 
Municipal 

I-10 
Acesso 

Particular 
1177+15,00m Revestimento Primário 

Remanejar p/ Passagem Inferior Est. 
1169 

I-11 
Estrada 

Municipal 
1239 Revestimento Primário Passagem Inferior sob Viaduto 

I-12 
Estrada 

Municipal 
1325+15,00m

, 
Revestimento Primário Passagem Inferior sob Viaduto 

I-13 Arruamento 1407 Revestimento Primário 
Remanejamento para Passagem Superior 

Est. 1413+10,00m 

I-14 Arruamento 
1413+10,00m

, 
Revestimento Primário Passagem Superior 

I-15 Arruamento 
1422+10,00m

, 
Revestimento Primário 

Remanejamento para Passagem Superior 
Est. 1413+10,00m 

I-16 
Estrada 

Municipal 
1448,1452 Revestimento Primário Passagem Inferior 

I-17 
Acesso 

Particular 
1476, Revestimento Primário Passagem Inferior sob Viaduto 

I-18 
Estrada 

Municipal 
1489+15,00m

, 
Revestimento Primário Passsagem Inferior sob Viaduto 

I-19 
Estrada 

Municipal 
1521,   

"1523"* 
Revestimento Primário 

Passagem Superior sob Estrada 
Municipal 

 

Tramo Leste - Interferência com Sistema Viário 

Nº Tipo Estaqueamento 
Revestimento 

Atual 
Solução a ser Adotada 

I-20 BR-476 16+10,00m E 21, CBUQ Passagem Inferior sob a BR-476 

I-21 
Caminho 

Rural 
45 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento p/ Passagem Inferior BR-
376 

I-22 
Caminho 

Rural 
53+15,00m 

Revestimento 
Primário 

I-23 
Caminho 

Rural 
60 

Revestimento 
Primário 

I-24 
Acesso 

Particular 
86 

Revestimento 
Primário Remanejamento p/ Passagem Inferior Est. 

103 
I-25 

Acesso 
Particular 

92 
Revestimento 

Primário 

I-26 
Estrada 

Municipal 
103 

Revestimento 
Primário 

 

Passagem Inferior 
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Tramo Leste - Interferência com Sistema Viário 

Nº Tipo Estaqueamento 
Revestimento 

Atual 
Solução a ser Adotada 

I-27 
Acesso 

Particular 
163 

Revestimento 
Primário 

Eliminar Passagem 

I-28 
Estrada 

Municipal 
180+5,00m 

Revestimento 
Primário 

Passagem de Nivel 

I-29 
Estrada 

Municipal 
229 

Revestimento 
Primário 

Passagem Inferior sob Viaduto 

I-30 
Estrada 

Municipal 
253 

Revestimento 
Primário 

Passagem Inferior sob Viaduto 

I-31 
Acesso 

Particular 
295 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento para Passagem de Nível 
Est. 305 

I-32 
Acesso 

Particular 
296 

Revestimento 
Primário 

I-33 
Acesso 

Particular 
360+10,00m 

Revestimento 
Primário 

I-34 
Estrada 

Municipal 
366+10,00m 

Revestimento 
Primário 

 

Remanejamento para Passagem Inferior 
Est. 374 

I-35 
Acesso 

Particular 
399+10,00m 

Revestimento 
Primário 

Passagem Inferior 

I-36 
Acesso 

Particular 
410 

Revestimento 
Primário 

Passagem Inferior sob Viaduto 

I-37 
Acesso 

Particular 
411+10,00m 

Revestimento 
Primário 

Passsagem Inferior sob Viaduto 

I-38 
Acesso 

Particular 
426+10,00m 

Revestimento 
Primário 

Passagem Superior sob Estrada Municipal 

I-39 
Acesso 

Particular 
430+10,00m 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento para Passagem Inferior 
Est. 461 

I-40 
Acesso 

Particular 
493 

Revestimento 
Primário 

Passagem de Nível 

I-41 
Estrada 

Municipal 
526+10,00m 

Revestimento 
Primário 

Passagem Inferior 

I-42 
Acesso 

Particular 
540+5,00m 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento p/ passagem Infeiror Est. 
526+10,00m 

I-43 
Acesso 

Particular 
648 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento de Acesso 

I-44 
Estrada 

Municipal 
660+15,00m 

Revestimento 
Primário 

Passagem Superior sobre Estrada 
Municipal 

I-45 
Acesso 

Particular 
668+15,00m 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento para Passagem Superior 
Est. 660+15,00m 

I-46 
Acesso 

Particular 
684+10,00m 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento para Passagem Superior 
Est. 660+15,00m 

I-47 
Estrada 

Municipal 
692+10,00m 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento para Passagem Superior 
Est. 660+15,00m 

I-48 
Estrada 

Municipal 
714+10,00m 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento para Passagem Superior 
Est. 660+15,00m 
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Tramo Leste - Interferência com Sistema Viário 

Nº Tipo Estaqueamento 
Revestimento 

Atual 
Solução a ser Adotada 

I-49 
Estrada 

Municipal 
749 

Revestimento 
Poliédrico 

Passagem Inferior 

I-50 
Acesso 

Particular 
763 

Revestimento 
Primário 

Remanejamento de Acesso 

I-51 
Acesso 

Particular 
795, 

Revestimento 
Primário 

Eliminar Acesso 

I-52 
Acesso 

Particular 
813 

Revestimento 
Primário 

Eliminar Acesso 

Fonte: Vega, 2011 

 

São quatro tipos de soluções apontados: 

 

 Passagens Inferiores sob Viadutos para passagens em dois níveis em que a estrada fica 

sobre a ferrovia; 

 Passagens em Nível em que não há distinção de nível para a estrada e ferrovia, através 

de sinalização para evitar colisões; 

 Passagem Superior sob Estradas; 

 Eliminação do Acesso. 

 

Destaca-se aqui duas situações de interferências em Rodovias Federais (BR-369 e BR-376) 

sendo adotada a solução de passagens inferiores. 

 

Os Mapas 02, 03, 04 e 05 exemplificam os tipos de travessias adotadas e seus 

detalhamentos. 
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3.6.7 Medidas de Segurança para a População Lindeira 

 

Como medida de segurança para a população lindeira será adotada a vedação de toda faixa 

de domínio da linha férrea com tela metálica e cercas de arame farpado. Em locais 

estratégicos, como canteiro de obras (durante as obras) e o pátio de manobras, a vedação 

se dará por material mais reforçado, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, e 

assim, possíveis acidentes. 

 

Em função do empreendimento ser implantado em área com características rurais, e com 

baixa densidade populacional, a vedação será suficiente para evitar acidentes.  

 

3.6.8 Linhas de Alta Tensão 

 

A solução prevista para cruzamentos com linhas de alta tensão será o remanejamento 

destas mediante solicitação de autorização à concessionária responsável. 

 

3.7 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

3.7.1 Serviços Preliminares 

 

3.7.1.1 Aquisição de Terras  

 

O empreendimento proposto irá cruzar 87 propriedades, conforme as tabelas abaixo, e 

desse modo serão necessárias aquisições de terras, as quais consistirão em 

desapropriações de faixas dessas propriedades. Será necessário adquirir no mínimo as 

áreas referentes às faixas de domínio que variam para cada trecho, havendo, pois, 

situações a serem negociadas com cada proprietário, incluindo também na negociação, os 

casos de benfeitorias e culturas temporárias e permanentes. A estimativa do custo dessas 

áreas constará no projeto de desapropriação. A Figura 11 ilustra o traçado do contorno 

ferroviário bem como o limite das propriedades, em cima de base fornecida pela Prefeitura 

Municipal de Apucarana. 

 

Tabela 7: Lista de propriedades – Tramo Sul 

 

Proprietários 

Tramo Sul 

Estaca 

Inicial 

Estaca 

Final 

Aureo Tomioshi Okumoto 1 7+15,66 

Eduardo Nakaguishi 7+15,66 23 

José Deosti 23 36 

Francisco Ramos 36 45 

Valdemir Mastro 45 53+11,94 

Geraldo Ramos Ferreira 53+11,94 64 
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Proprietários 

Tramo Sul 

Estaca 

Inicial 

Estaca 

Final 

Ronaldo Tobias 64 76+9,19 

José Parra 76+9,19 79+12,29 

Maria Luiza Brogiato 79+12,29 81+8,62 

Irineu Brogiato 81+8,62 86 

Valdemir Mastro 86 89 

Joares Velani 89 92 

Valtair Roquete 92 97 

Nilton Pereira Da Silva 97 103 

José Verona 103 114 

Jose Carlos Bitencurt 114 133 

José Verona 133 147 

Jose Carlos Bitencurt 147 163 

Marino Miyuki Oizumi 163 172 

Fuad Vilmar Escarfe 172 181 

João Laurindo Rodrigues 181 190 

Meyre Silva Da Cruz 190 196+9,26 

Valton Ferreira De Souza 196+9,26 203 

Angelo Pela Filho 230 312+13,74 

Sérgio Fujiwara 312+13,74 214 

Clidenor 214 253 

Aliança Ind. Quimica 254 229 

Huberto Sachelli 229 328 

Anne Carine 328 366 

Paulo Kano 367 386 

Nicolau Tolosco 386 395 

Jurandir Rodriges Dagues 395 407 

Dário Kuchpel 407 419 

Juliano Massambani 419 430 

Sebastião Massambani 430 436 

Pedro Figueiredo 437 442 

José Berehunka E Outros 442 482 

José Osmar Miquelim 482 493 

Mauro Demito 493 509 

Dorival 509 525 

Armando Boscardim 525 566 

Antônio Damas Ribeiro 566 590 

Abílio Cezar Veroneze Gonçalves 590 611 

Franscisco Crisanoque 612 631 

Mateus José Falleiros Da Silva 631 660 

José Mariano 660 668 
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Proprietários 

Tramo Sul 

Estaca 

Inicial 

Estaca 

Final 

Paulo Roberto Giraldi 668 676 

Ana Omalcuk 676 684+12,25 

Olga Omalcuk 684+12,25 692 

Cleversom Muliane 692 703+10,86 

Luis Carlos Grabski 703+10,86 714 

Hermes Paulo Saconato 714 717 

Olivia Moliane Lopes 721 745 

Maria Darck Coelho Dos Santos 745 749 

Osmar Dias Farias 749 762 

Adalto Ratt 762 782 

Pedro Augusto Da Silva 782 796 

Osmar Dias Farias 796 813 

José Niceu De Melo 813 830 

Deli Oliveira 830 850 

Edson Magri 850 868 

 

Tabela 8: Lista de Proprietários – Tramo Leste 

 

Proprietários 

Tramo Leste 

Estaca 

Inicial 

Estaca 

Final 

Nortox 1018 1036 

Rod Br-369 1036 1039+5,40 

Humberto Sachelli 1039+5,40 1067+16,17 

Nortox 1067+16,17 1068+1,56 

Valter Biaze 1068+1,56 1095+7,62 

Embargo Paulo 1095+7,62 1127+2,94 

Lurdes Cavalaro Pizzo 1127+2,94 1137 

João Reis 1137 1143 

Eugênio Cruzati 1143 1155 

Francisco Tozzi 1155 1169 

Paulo Richarli 1169 1169 

Ailton Risso Borges 1169 1200+7,00 

Ionete Bess 1200+7,00 1241+5,77 

João Boloquesi Neto E Outros 1242 1265+9,79 

Carlos Terada 1266 1270 

Mauro Brambilla 1270 1328 

Valter Biaze 1329 1384 

Colégio Agrícola 1384 1409 

Antonio José De Almeida 1409 1413+14,17 

Jocelina Luciana 1413+14,17 1415+16,21 

Sérgio Satto 1416+4,63 1421 
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Proprietários 

Tramo Leste 

Estaca 

Inicial 

Estaca 

Final 

Adair Sebastião Lopes 1421 1425 

Edson Gomes Ferreira 1426 1436 

Elias José De Mello 1436 1437+15,34 

Adival Franciscão 1437+15,34 1452 

Laertes Campagnoli 1452+9,40 1475 

Fonte: Vega, 2011 

 

Figura 11: Propriedades interceptadas pelo traçado do contorno ferroviário 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana. Elaborado por Ecotécnica, 2011 
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3.7.1.2 Supressão de Vegetação e Limpeza do Terreno 

 

A implantação do empreendimento demandará supressão de vegetação e limpeza de 

terreno pela remoção da cobertura existente em pastagens e culturas, para a execução dos 

cortes, aterros e caminhos de serviços. 

 

As atividades de supressão de vegetação envolvem a remoção da cobertura existente com 

equipamentos móveis e manuais. A largura da área cuja vegetação será suprimida poderá 

variar de acordo com a área de intervenção, podendo atingir a largura da faixa de domínio. 

Essas atividades serão realizadas após planejamento prévio, com desmate orientado de 

maneira a propiciar o afugentamento da fauna na área de intervenção. 

 

A madeira será retirada e estocada em leiras para posterior destinação. A madeira originária 

de reflorestamento será destinada ao proprietário da área, conforme acordado no processo 

de aquisição. Já os solos orgânicos resultantes das operações de limpeza dos terrenos 

serão armazenados em leira, de forma adequada, para posterior reaproveitamento na 

recuperação das áreas degradadas e no revestimento de taludes de cortes e aterros. 

 

A tabela aponta as áreas (m²) necessárias para supressão de vegetação, conforme a 

tipologia (cultura, árvores/bosques, mata, capoeira, pasto, macega e reflorestamento). 

Verifica-se que o tramo sul é o que demandará maior corte de vegetação, havendo o 

predomínio de culturas. 

 

Tabela 9: Área de Supressão de Vegetação 

 

Área Limpeza (m²) 

 
 Tramo Sul Tramo Leste Total 

Cl Cultura 374.260,03 342.979,89 717.239,93 

Arv arvores/bosque 10.279,17 830,54 11.109,71 

M Mata 126.388,42 15.876,25 142.264,67 

Cap Capoeira 3.795,53 2.999,14 6.794,67 

Ps Pasto 80.726,79 25.762,87 106.489,66 

m macega 18.123,96 12.336,95 30.460,91 

P Pasto 32.679,31 4.794,57 37.473,88 

Ref Reflorestamento 27.002,93 3.697,68 30.700,61 

Outros (Vicinais, Grama) 27.223,88 16.961,87 44.185,75 

Fonte: Vega, 2011 

 

3.7.1.3 Abertura de Acessos Provisórios 

 

Apesar da malha viária existente ser bastante abrangente no que tange a acessos à obra, 

serão abertos acessos provisórios quando não houver vias e caminhos existentes, que 
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permitam o acesso das equipes de trabalho, dos maquinários e equipamentos. Deverão ser 

utilizadas áreas antropizadas, preferencialmente localizadas dentro da faixa de domínio do 

empreendimento. 

 

Na abertura dos acessos serão avaliadas as condições de segurança e funcionamento 

existentes das áreas seccionadas por eles, a fim de evitar que estes acessos desestruturem 

as condições atuais. Além disso, eles serão protegidos com sistema de drenagem, inclusive 

durante o período de execução das obras. 

 

Após a conclusão das obras, as áreas utilizadas como acessos provisórios que não forem 

necessárias, como caminhos de serviço de manutenção do empreendimento, durante a 

operação serão recuperadas. 

 

3.7.1.4 Canteiro de Obras 

 

Serão necessários 02 canteiros de obras, instalados em função das frentes de serviços das 

grandes obras de arte especiais. Deverão situar-se em áreas que predisponham de 

infraestrutura básica, em local de fácil acesso rodoviário, exceto nas frentes de serviço com 

banheiros químicos e estruturas para preparo de concreto sem controle tecnológico e 

argamassas. Nesses locais, caminhões pipas/limpa-fossa deverão operar. 

 

3.7.2 Estruturas de Apoio à obra 

 

3.7.2.1 Áreas de Empréstimo e de Disposição de Material Excedente 

 

Os empréstimos serão obtidos preferencialmente a partir do alargamento de cortes dentro 

da área do empreendimento ao longo de toda a extensão do traçado da ferrovia. 

Praticamente não haverá área de disposição de material excedente, pois estes poderão ser 

utilizados como material de aterro. 

 

Cabe destacar que não há previsão de central de concreto, pedreiras ou usinas de solo para 

construção devido à existência de empresas locais que provavelmente se consorciarão com 

a construtora. 

 

3.7.2.2 Abastecimento de Energia Elétrica 

 

Durante a obra a energia elétrica será fornecida pela concessionária responsável. Nos locais 

onde não for possível serão utilizados grupos de geradores movidos a óleo diesel ou 

combustível. Esses geradores serão instalados sobre dispositivos de contenção de 

vazamentos, com cobertura e dotados de extintor de incêndio.  
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3.7.2.3 Abastecimento de Água 

 

Como apoio ao empreendimento para as diferentes frentes de trabalho, a água será obtida 

através do fornecimento da concessionária no município, e em locais onde não haja essa 

possibilidade, a água será obtida através de pontos de captação superficial (rios, córregos, 

etc.), que possuam disponibilidade e qualidade adequada. O transporte desta água da fonte 

até o ponto de consumo, dependendo da topografia e distância, poderá ser feito por 

gravidade, recalque ou por meio de carro pipa.  

 

3.7.3 Infraestrutura Ferroviária 

 

3.7.3.1 Terraplenagem 

 

Durante os trabalhos de instalação do empreendimento serão realizadas atividades de corte 

e aterro, nivelamentos, escavações em geral. 

 

Para as seções transversais foram considerados os seguintes parâmetros: 

 

 V= 1.0   H= 1.0 para solo; 

 V= 4.0   H= 1.0 para rocha; 

 Baquetas= 3,00 m de largura. 

 

3.7.3.2 Obras de Arte  

 

As obras de arte referem-se aos elementos necessários a serem construídos para a 

efetivação do empreendimento. Existem as obras de arte especiais (OAE) que são aquelas 

referentes às transposições como pontes, viadutos, túneis, passagens inferiores e 

passagens superiores e as obras de arte correntes (OAC), que são os dispositivos de 

drenagens, entre outros. 

 

Como OAE serão construídos túneis (passagens inferiores) sob as rodovias e viadutos 

sobre cursos d’água em locais de elevada declividade.  

 

3.7.3.3 Drenagem 

 

Os dispositivos de travessia de drenagens são considerados obras de arte correntes (OUC), 

que operam como elementos de passagem de pequenos cursos d’água atravessados pela 

ferrovia. 

 

Este item apresenta os elementos de drenagem, separados pelos tramo sul e leste, como os 

bueiros, drenos, sarjetas e valetas que operarão como elementos protetores quanto às 
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ações das águas sobre a infra e superestrutura do empreendimento. 

 

Tabela 10: Relação Estimativa de Drenagem 

 

Localização   Obra Pré-Dimensionada  

Projeto básico 
(km)  

Tipo  

 Tramo Sul  

 77+000   BSCC  2,5 x 2,5 

 146+004   BSCC  2,0 X 2,0 

 339+003   BSCC  2,5 X 2,5 

 386+010   BSCC  2,0 X 3,0 

 399+003   BSCC  2,0 X 1,50 

 477+003   BSCC  2,00 X 2,00 

 482+005   BSCC  2,0 x 2,5 

 566+007   BTCC  3,0 X 2,50 

 610+004   BSCC  3,0 X 2,5 

 656+006   BSCC   2,0 X 2,5 

 695+018   BDTC  1,20  

 719+006   BSCC  2,0 X 2,5 

 735+008   BSCC  3,0 X 2,5 

 829+010   BSCC   3,0 X 2,5 

Tramo Leste  

 1023+004   BSTC   1,00  

 1060+000   BSTC   1,20  

 1085+005   BDTC  1,20  

 1088+012   BSTC   1,00  

 1101+015   BSTC   1,00  

 1137+000   BSCC  2,0 X 1,5 

 1191+000   BSTC   1,20  

 1216+000   BSTC   1,20  

 1384+000   BDTC  1,00  

 1404+000   BDCC  2,5 X 2,5 

 1439+010   BSCC  2,0 X 2,5 

 1477+006   BSTC   1,00  

 1483+010   BDCC  3,0 X 3,0 

 1514+004   BDTC  1,20  

 1535+006   BDTC  1,20  

 1579+006   BDTC  1,20  

Fonte: Vega, 2011 
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Fonte: Vega, 2011 

 

O projeto prevê a instalação de valetas de drenagem, drenos, sarjetas e sistema de 

drenagem básica para atender todo o trecho, inclusive o canteiro de obras. 

 

O mapa a seguir localiza os bueiros a serem implantados no traçado do contorno ferroviário. 

 

  

LOCALIZAÇÃO L (m)

TRAMO SUL 18.244,00                 

TRAMO LESTE 8.644,00                   

TOTAL 26.888,00                 

LOCALIZAÇÃO L (m)

TRAMO SUL 18.896,00                 

TRAMO LESTE 13.348,00                 

TOTAL 32.244,00                 

LOCALIZAÇÃO L (m)

TRAMO SUL 15.944,00                 

TRAMO LESTE 10.210,00                 

TOTAL 26.154,00                 

LOCALIZAÇÃO L (m)

TRAMO SUL 9.448,00                   

TRAMO LESTE 6.674,00                   

TOTAL 16.122,00                 

LOCALIZAÇÃO L (m)

TRAMO SUL 7.972,00                   

TRAMO LESTE 5.105,00                   

TOTAL 13.077,00                 

VALETA PROTEÇÃO CORTE

VALETA PROTEÇÃO ATERRO

SARJETA ATERRO

DRENOS - DPS

SARJETA CORTE 
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3.7.3.4 Vedação 

 

Para trechos onde a vedação da faixa de domínio será necessária, haverá utilização de tela 

metálica e cerca de arame farpado com mourões de concreto. 

 

3.7.4 Equipamentos Insumos e Mão-de-Obra 

 

Com relação aos equipamentos em geral, a serem utilizados nas obras do empreendimento, 

supressão de vegetação e limpeza do terreno, sistemas de drenagem e obras de contenção, 

terraplanagem e estabilização de taludes, superestrutura, entre outros, tem-se os seguintes: 

 

 Escavadeira hidráulica; 

 Retroescavadeira; 

 Caminhão Basculante 12m³; 

 Caminhão Basculante 6m³; 

 Caminhão pipa 6000l; 

 Caminhão Pipa 10000l; 

 Rolo Compactador Pé de Carneiro; 

 Rolo Compactador Chapa lisa; 

 Trator de Esteiras 

 Escarificador; 

 Pá carregadeira; 

 Caminhão tanque p/ combustível 5000l; 

 Caminhonete F-1000 ou similar. 

 

Os materiais e insumos necessários são os seguintes: 

 

 Óleos combustíveis e lubrificantes; 

 Tintas e vernizes; 

 Pedra para britar; 

 Dormentes de madeira tratada; 

 Trilhos. 

 

A mão-de-obra necessária será de cerca de 220 pessoas para o exercício das diversas 

funções. Sempre que possível será, prioritariamente, recrutada mão-de-obra local de modo 

a facilitar a logística de transporte de pessoal e, também, reduzir a atratividade de pessoas. 
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3.7.5 Estimativas de Demanda e Geração 

 

3.7.5.1 Consumo de Água 

 

A demanda por abastecimento de água se dará exclusivamente no canteiro de obras e nas 

instalações de apoio, que contarão com sanitários, alojamentos e refeitórios. 

 

A disponibilização da água para consumo humano será a partir das redes de distribuição da 

concessionária responsável ou prestadora de serviço local (SANEPAR). 

 

Em função do número estimado de mão-de-obra prevê-se uma demanda estimada de 

26.400 litros/dia de água potável. 

 

3.7.5.2 Geração de Efluentes 

 

A geração de efluentes sanitários ocorrerá exclusivamente no canteiro de obras e 

instalações de apoio, que contarão com sanitários, alojamentos e refeitórios. 

 

Assim, estima-se a geração per capita de 80 litros/dia, perfazendo um total de 17.600l/dia. 

 

Há que se considerar, também, a geração de efluentes decorrentes dos locais destinados à 

limpeza e manutenção mecânica de veículos, máquinas e equipamentos.  

 

3.7.5.3 Geração de Resíduos Sólidos 

 

Como nos itens anteriores, a geração de resíduos sólidos ocorrerá em função do canteiro de 

obras e instalações de apoio, que contarão com sanitários, alojamentos e refeitórios. Prevê-

se desse modo a geração de 110kg/dia. 

 

A disposição final dos resíduos sólidos será em aterro sanitário, aterro de materiais de 

construção civil (entulho) e reciclagem. 

 

3.7.6 Prazo e Cronograma de Obras 

 

O prazo previsto para a instalação do empreendimento é de 36 meses, conforme 

cronograma de obras a seguir: 
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Tabela 11: Cronograma de Obras 

 

Descrição do Serviço 
Ano 

1º 2º 3º 

Terraplenagem    

Obras-de-Arte Correntes    

Drenagem    

Obras Complementares    

Obras-de-Arte Especiais    

Superestrutura da Via Permanente    

Instalações de Apoio à Operação    

 

3.7.7 Investimento do Empreendimento 

 

O investimento previsto para o empreendimento é de cerca de R$ 130.000.000,00. 

 

A composição dos custos de implantação do empreendimento está em consonância com os 

seguintes critérios: 

 

 os serviços quantificados, terraplenagem, obras-de-arte especiais, superestrutura da via 

permanente, foram avaliados pela equipe técnica com base nos elementos de 

informação anteriormente descritos; 

 os preços unitários foram coletados junto ao SICRO 2 e aferidos com os custos obtidos 

no Estudo de Viabilidade do Projeto Executivo do Contorno Ferroviário de Itaúna, datado 

de Dezembro/2007; 

 para as obras de drenagem, obras-de-arte correntes e obras complementares, foi 

estimado um valor percentual do custo da terraplenagem, fixado, respectivamente, em 

23% para drenagem, 22% para as obras de arte correntes e 20% para as obras 

complementares. 

 as instalações de apoio à operação tem seu valor estimado em R$ 5,0 milhões, de 

acordo com os dados fornecidos pela área operacional da ALL. 

 

Na tabela abaixo, apresenta-se o cronograma de investimentos ao longo do período de 

implantação, estimado em 30 meses.  
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Tabela 12: Cronograma Financeiro em R$ 

 

Descrição do Serviço 
Ano 

Total 
1º 2º 3º 

Terraplenagem 14.253.527 14.948.821 5.562.352 34.764.700 

Obras-de-Arte Correntes 2.829.847 3.671.152 1.147.235 7.648.234 

Drenagem 2.958.476 3.838.023 1.199.382 7.995.881 

Obras Complementares 1.946.823 3.615.529 1.390.588 6.952.940 

Obras-de-Arte Especiais 13.790.549 17.025.369 3.234.820 34.050.738 

Superestrutura da Via Permanente 0 3.260.632 29.345.684 32.606.315 

Instalações de Apoio à Operação 0 1.665.000 3.335.000 5.000.000 

TOTAL 35.779.222 48.024.526 45.216.061 129.018.809 

Fonte: Vega, 2011 

 

3.7.8 Alternativas Tecnológicas e Locacionais 

 

Conhecido os conflitos existentes da atual malha ferroviária que intercepta a sede de 

Apucarana, considerou-se a melhor forma de solucionar os problemas gerados pela atual 

ferrovia, mantendo e potencializando sua funcionalidade de entroncamento ferroviário. Para 

isso optou-se pela implantação de um Contorno Ferroviário, que funcionará como uma 

espécie de alça ferroviária, circundando a cidade em suas porções sul e leste, numa 

extensão total de aproximadamente 29 km e ainda a realocação do pátio de manobras para 

fora do perímetro urbano, mais precisamente na área rural do município de Califórnia. 

 

Com o objetivo de erradicar o tráfego ferroviário do núcleo urbano da sede do município, 

durante a fase de estudo de traçado e do projeto geométrico, e solucionar os conflitos 

operacionais, o risco e desconforto à população, foram realizadas estudos de alternativas de 

traçados até atingir uma solução satisfatória e ponderada. Com condicionantes e objetivo de 

contornar áreas urbanas consolidadas, chegou-se à proposta inicial do Traçado 

Preliminardos tramos sul e leste. Porém essa tentativa apresentou alguns pontos 

conflitantes, ilustrados na Figura 12. 
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Figura 12: Pontos conflitantes identificados em traçado preliminar 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

 

Na porção sudeste do perímetro 

urbano da sede de Apucarana 

está localizada uma Vila Rural 

Manoel Piassa da Silva Sobrinho 1 

que viria a ser interceptada pelo 

traçado preliminar do contorno.  

01 
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Na região leste da sede urbana, 

está aprovado um loteamento do 

Programa Minha Casa Minha Vida, 

de alta densidade, inserido na 

Zona de Expansão. Observa-se 

que a proposta de contorno passa 

quase de forma adjacente ao 

loteamento a ser implantado.   

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

No momento de avaliação das condicionantes do traçado com suas especificações técnicas, 

como raio mínimo de curva horizontal, rampas máximas, foram feitas algumas  alterações 

no traçado. O contorno, em sua versão final, não intercepta mais a Vila Rural Manoel Piassa 

da Silva Sobrinho e distanciou seu traçado da área do novo loteamento a ser implantado, 

conforme a figura a seguir. 

 

Figura 13: Traçado definitivo do contorno ferroviário 

 

Fonte: Ecotecnica, 2011 

02 
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3.8 ENQUADRAMENTO LEGAL DO EMPREENDIMENTO 

 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA deve atender prescrições instituídas em termo de 

referência e ao disposto na Resolução CONAMA 01/86. Por outro lado, o empreendimento 

em estudo está sujeito ao EIA, bem como as regras e normas legais ambientais e 

urbanísticas, por tratar-se de empreendimento de impacto.  

 

A função da lei é regular e fundamentar as intervenções no meio ambiente urbano tanto na 

esfera pública como privada uma vez que essas ações geram desequilíbrio social, ambiental 

e econômico (SILVA, 2006). Desta forma serão observadas as legislações ambientais e 

urbanísticas vigentes nas três esferas, considerando a competência de cada ente federado, 

tendo em vista os possíveis impactos que o empreendimento possa vir a gerar, com a 

implantação do contorno ferroviário. Cabe ainda observar as leis que tratam dos resíduos 

sólidos, dos ruídos, da poluição atmosférica e da proteção dos recursos hídricos, dentre 

outras listadas nos quadros que se seguem, em virtude da fase de execução das obras.  

Antes ainda de analisar estas leis, há que se observar questões administrativas vinculadas à 

Administração Pública. Tais como, a competência da União em “explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou permissão: os serviços de transporte ferroviário...” (CF, 

art. 21, XII, alínea d). Conta-se ainda com a obrigatoriedade de licitação para a concessão 

ou permissão (CF/88, art. 22, XXVII; art. 37, XXI e art. 175), regulamentada pelas Leis 

Federais 8.666/93 e 8.987/95.  

 

A Lei Federal 8.666/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública. Já o art. 37 da Constituição 

Federal consigna que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo assim, a disciplina 

da Lei 8.666 vincula todos os Poderes das entidades políticas: Poder Executivo, Poder 

Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério Público (JUSTEN FILHO, 

2008). 

 

Determina o art. 37, inciso XXI: “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

 

Ainda, como norma geral, a Constituição estabelece no art. 175 que a prestação de serviços 

públicos é incumbência do Poder Público, que atuará diretamente ou sob regime de 

concessão e permissão, sempre através de licitação.  Nesse diapasão, a Lei Federal 
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8.987/95, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal. O artigo 4º apresenta a seguinte 

imposição: “Art. 4º. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra 

pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das 

normas pertinentes e do edital de licitação”. 

 

A modalidade de licitação para a desestatização das ferrovias foi o Leilão, modalidade de 

licitação, prevista no artigo 22 da Lei 8.666/93. 

 

As ferrovias no Brasil foram desestatizadas pelo programa do governo federal denominado 

de PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO – PND, iniciado com a Lei Federal 

8.031, de 12/04/90 (revogada pela Lei 9.491/97), regulamentado pelo Decreto 473/92. 

Assim, a malha sul ficou a cargo da ALL – América Latina Logística do Brasil S.A, por meio 

do leilão de 13.12.1996, com início das operações em 01 de março de 1997.  

 

O transporte ferroviário passa a ser regulamentado de acordo com o Decreto Federal nº 

1.832, de 24 de março de 1996, e seu Anexo. Em 2001, acontece a reestruturação dos 

transportes terrestre e aquaviário, quando se cria o Conselho Nacional de Integração de 

Políticas de Transporte; a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres e o DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) – LEI FEDERAL 10.233/2001. 

 

A ANTT é uma entidade integrante da Administração Federal indireta, submetida ao regime 

autárquico especial e vinculada ao Ministério dos Transportes, conforme define supracitada 

lei. Fica, portanto a ANTT com a atribuição de regular ou supervisionar as atividades de 

serviços e de exploração da infraestrutura de transportes terrestres, dentre eles o transporte 

ferroviário de passageiros e cargas ao longo do Sistema Nacional de Viação, bem como o 

transporte de cargas especiais e perigosas em ferrovias, dentre outras atribuídas na citada 

lei federal. Essa matéria está disciplinada no Decreto Federal 98.973/90 que aprova o 

regulamento do transporte ferroviário de produtos perigosos, com a regulamentação pela 

ANTT através da Resolução 1573/2006 que institui o regime de infrações e penalidades do 

transporte ferroviário de produtos perigosos no âmbito nacional. 

 

Quanto ao DNIT, seu objetivo nos termos do artigo 80, da Lei 10.233/2001: “Art. 80. 

Constitui objetivo do DNIT implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para 

a administração da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua 

operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade, e ampliação 

mediante construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes 

estabelecidos nesta Lei.” 

 

A esfera de atuação do DNIT está vinculada à infraestrutura do Sistema Federal de Viação, 

sob a jurisdição do Ministério dos Transportes, que é constituída das vias navegáveis; 
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ferrovias e rodovias federais; dentre outras mencionadas no artigo 81 da Lei 10.233/01. 

Dentre as atribuições do DNIT, destacam-se (art. 82): 

 

 IV - administrar, diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, os 

programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de 

rodovias, ferrovias, vias navegáveis, terminais e instalações portuárias fluviais e 

lacustres, excetuadas as outorgadas às companhias docas; (Redação dada pela Lei nº 

11.518, de 2007); 

 V - gerenciar, diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, 

projetos e obras de construção e ampliação de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, 

terminais e instalações portuárias fluviais e lacustres, excetuadas as outorgadas às 

companhias docas, decorrentes de investimentos programados pelo Ministério dos 

Transportes e autorizados pelo Orçamento Geral da União; (Redação dada pela Lei nº 

11.518, de 2007); 

 XIV - projetar, acompanhar e executar, direta ou indiretamente, obras relativas a 

transporte ferroviário ou multimodal, envolvendo estradas de ferro do Sistema Federal de 

Viação, excetuadas aquelas relacionadas com os arrendamentos já existentes; (Incluído 

pela Lei nº 11.314 de 2006); 

 

 XV - estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para a elaboração de 

projetos e execução de obras viárias relativas às estradas de ferro do Sistema Federal 

de Viação; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006); 

 XVI - aprovar projetos de engenharia cuja execução modifique a estrutura do Sistema 

Federal de Viação, observado o disposto no inciso IX do caput deste artigo. (Incluído 

pela Lei nº 11.314 de 2006); 

 

Observou-se, portanto, na esfera administrativa federal, quais os órgãos com atribuições 

específicas para o transporte ferroviário, bem como sistema de malhas ferroviárias, que 

estão envolvidos com o empreendimento em questão: DNIT, ANTT, Ministério dos 

Transportes. 

 

No Quadro 2 abaixo estão listadas as leis gerais de referência desta matéria. 

 

Quadro 2: Legislação em relação aos aspectos administrativos 

 

Legislação dos Aspectos Administrativos 

Lei Federal Súmula 

DECRETO FEDERAL 
nº 98.973 de 21 de 
fevereiro 1990 

Aprova o Regulamento do Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos, e 
dá outras providências. 

LEI FEDERAL nº 
8.666 de 21 de junho 
de 1993 

Regulamenta o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública. 
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Legislação dos Aspectos Administrativos 

Lei Federal Súmula 

LEI FEDERAL nº 
8.987 de 13 de 
fevereiro de 1995 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências 

LEI FEDERAL nº 
9.074 de 7 de julho de 
1995 

Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 
permissões de serviços públicos e dá outras providências. 

DECRETO FEDERAL 
nº 1.832 de 4 de 
março de 1996 

Aprova o Regulamento dos Transportes Ferroviários. 

LEI FEDERAL nº 
9.491 de 09 de 
setembro de 1997 

Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, 
revoga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências 

LEI FEDERAL nº 
10.233 de 5 de junho 
de 2001 

Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o 
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e 
dá outras providências 

RESOLUÇÃO ANTT 
nº 1.573 de 10 de 
agosto de 2006 

Institui o Regime de Infrações e Penalidades do Transporte Ferroviário de 
Produtos Perigosos no âmbito nacional 

Fonte: Brasil, 2011 

 

3.8.1 Legislação Ambiental 

 

Quanto à matéria ambiental, os órgãos federais com suas competências reconhecidas por 

lei são o IBAMA e o CONAMA. O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, foi criado por meio da Lei Federal 7.735/89, como autarquia 

federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e 

financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de (art. 2º, Lei 

7735/89 – redação alterada pela Lei Federal 11.516/2007): 

 

I - exercer o poder de polícia ambiental; 

 

II - executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições 

federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à 

autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle 

ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; 

 

III - executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a 

legislação ambiental vigente.  

 

O IBAMA integra o SISNAMA, como órgão executor desse sistema, conforme Lei Federal 

8.028/90. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA foi instituído pela Lei Federal 

6.938/81 que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. É formado por órgãos e 

http://www.antt.gov.br/legislacao/Ferrovias/Lei9074-95-ConcServPublicos.pdf
http://www.antt.gov.br/legislacao/Ferrovias/Lei9074-95-ConcServPublicos.pdf
http://www.antt.gov.br/legislacao/Ferrovias/Lei9074-95-ConcServPublicos.pdf
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entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem 

como pelas fundações instituídas pelo Poder Público, sendo todos responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

 

O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente foi instituído com a Lei Federal nº 

6.938/81(PNMA) como um órgão consultivo e deliberativo, com a finalidade de assessorar, 

estudar e propor ao Conselho de Governo, 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 à sadia qualidade de vida (art.6º, II).  

 

Nos termos do artigo 8º, compete ao CONAMA:  

 

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e 

supervisionado pelo IBAMA; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989); 

 

II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das 

possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos 

órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações 

indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, 

no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas 

áreas consideradas patrimônio nacional.  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990); 

 

III - (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009); 

 

V - determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais 

concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de 

participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito (Redação 

dada pela Lei nº 7.804, de 1989); 

 

VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por 

veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios 

competentes; 

 

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 

qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente os hídricos. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art79


 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -66- EF-481 

No Quadro 3 estão algumas resoluções do CONAMA pertinentes a este EIA. 

 

Quadro 3: Legislação em relação aos aspectos ambientais – Resoluções do CONAMA 

 

Legislação Ambiental 

Resoluções Súmula 

CONAMA nº. 
001/1986 

Define o que é impacto ambiental; as atividades sujeitas ao estudo de 
impacto ambiental (atividades modificadas pela Resolução 237/97); os 
conteúdos exigidos para o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e para o 
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 

CONAMA nº. 
006/1987 

Estabelece regras gerais para Licenciamento Ambiental de Obras de 
Grande Porte, notadamente de instalações de geração de energia elétrica 

CONAMA nº. 10/1988 Dispõe sobre a regulamentação das Áreas de Proteção Ambiental - APA. 

CONAMA nº. 
005/1989 

Dispõe sobre o PRONAR – Programa Nacional de Controle da Poluição do 
Ar. 

CONAMA nº. 09/1996 
Define "corredores entre remanescentes" citado no artigo 7º do Decreto nº 
750/93, assim como estabelece parâmetros e procedimentos para a sua 
identificação e proteção. 

CONAMA nº. 
237/1997 

Dispõe sobre licenciamento ambiental; competência da União, Estados e 
Municípios; listagem de atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos 
Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. 

CONAMA nº. 
256/1999 

Dispõe sobre a responsabilidade dos órgãos estaduais e municipais de meio 
ambiente na inspeção de emissão de poluentes e ruídos, como exigência 
para o licenciamento de veículos automotores nos municípios abrangidos 
pelo Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso – PCPV 

CONAMA nº. 
278/2001 

Dispõe sobre a suspensão de autorizações concedidas de corte e 
exploração de espécies ameaçadas de extinção na mata atlântica. 

CONAMA nº. 
300/2002 

Complementa os casos passiveis de autorização de corte previstos no art. 2º 
da Resolução 278, de 24 de maio de 2001. 

CONAMA n°. 
303/2002 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente. 

CONAMA nº. 
317/2002 

Regulamenta a Resolução nº. 278, de 24 de maio de 2001, que dispõe 
sobre o corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da 
Mata Atlântica. 

CONAMA nº. 
349/2004 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos ferroviários de 
pequeno potencial de impacto ambiental e a regularização dos 
empreendimentos em operação. 

CONAMA nº. 
378/2006 

Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto 
ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1o, art. 
19 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências. 

CONAMA nº. 
369/2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou 
baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente - APP. 

Fonte: Brasil, 2011 

 

No âmbito estadual, integra o SISNAMA, o IAP - Instituto Ambiental do Paraná, instituído por 

meio da Lei Estadual 10.066/92, (ART. 5º e 6º), com alterações da Lei Estadual 11.352/96. 

Já no âmbito municipal, Apucarana conta com a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - 

SEMATUR, que detém a atribuição de orientar, promover e coordenar ações de proteção e 

conservação dos recursos naturais, incluindo os serviços de destinação de resíduos, 

vistorias e educação ambiental.  
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Outro órgão da administração pública municipal, relacionado com este estudo, é a 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA – com a atribuição de coordenar 

projetos, executar e fiscalizar construções e manutenções de obras públicas, analisar e 

liberar projetos de engenharia a serem edificados no município, bem como serviços como 

iluminação pública, pavimentação e outros relativos ao trânsito. 

 

Devem ainda atuar o Conselho de Desenvolvimento Municipal e a Unidade Técnica de 

Planejamento, ambos instituídos pela lei 175/03 (plano diretor), com as alterações 

introduzidas pela Lei Municipal 243/2008 (art. 12): “Art. 12. A Unidade Técnica de 

Planejamento constitui órgão de execução das decisões do Conselho de Desenvolvimento, 

Municipal e de assessoramento ao Executivo Municipal” 

 

Por força do artigo 7º da Lei Municipal 243/08, “as funções da Unidade Técnica de 

Planejamento serão exercidas pelo Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Planejamento 

de Apucarana – IDEPPLAN”. 

 

Em nível federal, o Código Florestal - lei n° 4.771/1965 estabelece diretrizes gerais para a 

manutenção do equilíbrio ecológico nos mais diversos ecossistemas brasileiros, além de 

trazer parâmetros para os processos de fiscalização e licenciamento ambiental. Este 

diploma legal está em processo de revisão com alterações profundas no que diz respeito à 

APPs, Reserva Legal, áreas rurais consolidadas, competência para emitir licença para 

desmatamento e punição. De qualquer forma, até que seja aprovado, prevalecem as 

premissas desta lei federal.  

 

Outro aspecto que deve ainda ser avaliado diz respeito ao patrimônio histórico, cultural e 

arqueológico. O órgão responsável pela proteção desse patrimônio é o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, vinculado ao Ministério da Cultura 

(IPHAN, 2011). Criado pela lei 378 em 13 de janeiro de 1937, encontra respaldo 

constitucional – art. 216 da Constituição Federal, que define patrimônio cultural a partir de 

suas formas de expressão; de seus modos de criar, fazer e viver; das criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; e dos conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

 

Relacionado ao tema, vigoram a Lei Federal 3.924/61, chamada de Lei de Arqueologia, e o 

Decreto 3.551/00 que dispõe sobre o registro de bens culturais de natureza imaterial, que 

constituem Patrimônio Cultural Brasileiro, bem como cria o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial e dá outras providências. Nos termos da lei vigente, os monumentos 

arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e os 

elementos que neles se encontram estão sob a guarda e proteção do Poder Público (art. 1º, 
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Lei 3.924/61). 

 

A pertinência desta matéria com o empreendimento é fundamental no que tange a 

possibilidade de se encontrar monumentos arqueológicos, definidos na lei 3.924/61, quando 

deverão ser tomadas providências adequadas para não se incorrer em crimes ambientais e 

crime contra o Patrimônio Nacional (Lei 9605/98; Decreto 3.179/99; Lei 3.924/61 art. 5º). 

Sendo assim, se faz necessária a pesquisa junto ao IPHAN acerca de registros de 

ocorrências na área do empreendimento, bem como ser realizado um levantamento/ 

diagnóstico da área com vistas a identificar patrimônio arqueológico, conforme orientações 

da Portaria nº 230, de 17 de dezembro de 2002 (IPHAN). 

 

A seguir, o Quadro 4, Quadro 5 e Quadro 6 apresentam as normas em relação aos aspectos 

ambientais, no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

 

Quadro 4: Legislação Ambiental Federal 

 

Legislação Ambiental 

Federal Súmula 

Decreto Federal nº. 
03/1948 

Aprova a Convenção para proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas 
Naturais dos Países da América assinada pelo Brasil em 1940. 

Lei Federal nº. 
3.924 de 16 de 
julho de 1961 

 

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos de qualquer 
natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se 
encontram, de acordo com o que estabelece o art. 180 da Constituição Federal. 

Lei Federal nº. 
4.771/1965 

Institui o novo Código Florestal. 

Decreto Federal nº. 
58.054/1966 

Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna e das belezas cênicas 
dos países da América. 

Lei Federal nº. 
5.197/1967 

Dispõe sobre a proteção à fauna 

Portaria Ministerial 
nº. 053/1979 

Determina que os projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos 
sólidos ficam sujeitos à aprovação do órgão estadual competente. 

Lei Federal nº. 
6.938/1981 

Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente 

Decreto Federal nº. 
14.250/1981 

Dispõe sobre a proteção e melhoria da qualidade ambiental 

Decreto Federal nº. 
97.633/1989 

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à Fauna – CNPF, e dá outras 
providências. 

Lei Federal nº. 
9.605/1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº. 
3.179 de 21 de 
setembro 1999 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente. 

Lei Federal nº. 
9.795/1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras providências. 

Lei Federal nº. 
9.985/2000 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. 
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Legislação Ambiental 

Federal Súmula 

Decreto Federal nº. 
3.551/2000 

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem o 
Patrimônio Cultural Brasileiro. Programa Nacional Do Patrimônio Imaterial. 

Decreto Federal nº. 
4.339/2002 

Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da 
Biodiversidade. 

Decreto Federal nº.  
4.340/2002 

Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. 

Portaria nº. 230/ 
2002 

Dispõe sobre os dispositivos para a compatibilização e obtenção de licenças 
ambientais em áreas de preservação arqueológica. 

Decreto Federal nº. 
4.703/2003 

Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO 

e a Comissão Nacional da Biodiversidade. 

Decreto Federal nº. 
5.092/2004 

Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, 
utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmbito 
das atribuições do Ministério do Meio Ambiente. 

Decreto Federal nº. 
5.975/ 2006 

Regulamenta os arts. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei no 4.771, de 15 
de setembro de 1965, o art. 4o, inciso III, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981, o art. 2o da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta 
dispositivos aos Decretos nos 3.179, de 21 de setembro de 1999, e 3.420, de 
20 de abril de 2000, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº. 
6.514/ 2008 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente; 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e 
dá outras providências. 

Decreto Federal nº.  
6.660/2008 

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica.  

Decreto Federal nº.  
6.686/2008. 

Altera e acresce dispositivos ao Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que 
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. 
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Quadro 5: Legislação Ambiental Estadual 

 
Legislação Ambiental 

Estadual Súmula 

Lei Estadual nº. 7.109 
de 17 de Janeiro de 

1979. 

Institui o Sistema de Proteção do Meio Ambiente, contra qualquer agente 
poluidor ou perturbador, com aplicação e fiscalização pela Administração 
dos Recursos Hídricos - ARH, e adota outras providências. 

(Regulamentada pelo Decreto Estadual 857/79 – sem acesso à íntegra 
deste Decreto).  

Lei Estadual nº. 10.233 
de 28 de dezembro de 

1992 
Institui a Taxa Ambiental e adota outras providências. 

Lei Estadual nº. 11.054 
de 11/01/ 1995 

Dispõe sobre a Lei Florestal do Estado do Paraná. 

Lei Estadual nº. 11.067 
de 17 de fevereiro de 

1995. 

Dispõe que ficam proibidas, no Estado do Paraná, a utilização, 
perseguição, destruição, caça, apanha, coleta ou captura de exemplares 
da fauna ameaçada de extinção, bem como a remoção, comércio de 
espécies, produtos e objetos que impliquem nas atividades proibidas, 
conforme especifica. 

Resolução SEMA n° 
031/1998 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental, autorização ambiental, 
autorização florestal e anuência prévia para desmembramento e 
parcelamento de gleba rural. 

Resolução SEMA nº. 
031 de 24 de agosto de 

1998. 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental, autorização ambiental, 
autorização florestal e anuência prévia para desmembramento e 
parcelamento de gleba rural. 

Lei Estadual nº. 13.806 
de 30 de setembro de 

2002 

Dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da poluição 
atmosférica, padrões e gestão da qualidade do ar. 

Lei Estadual nº. 
14.037/2003 

Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. 

Resolução SEMA nº. 
054 de 22 de dezembro 

de 2006. 

Define critérios para o Controle da Qualidade do Ar como um dos 
instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e bem 
estar da população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de 
permitir o desenvolvimento econômico e social do Estado de forma 
ambientalmente segura, e dá outras providencias. 

Resolução SEMA nº. 
001/2007 

Dispõe sobre licenciamento ambiental, estabelece condições e padrões 
ambientais e dá outras providências, para empreendimentos de 
saneamento. 

Portaria SEMA/IAP nº. 
001 de 09 de janeiro de 

2008. 

Aprova e determina o cumprimento da Instrução Normativa IAP/DEPAM 
nº. 001/2008, referentes às diretrizes para apresentação de relatórios de 
auto-monitoramento de emissões atmosféricas. 

(SEM ACESSO PARA IN.IAP/DEPAM 01/2008). 

Resolução conjunta 
IBAMA/SEMA/IAP n° 

5/2008 

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

Lei Estadual n°. 
16.242/2009 

Cria o Instituto das Águas do Paraná, conforme especifica e adota outras 
providências. (Substituindo a SUDERHSA) 
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Quadro 6: Legislação Ambiental Municipal. 

 

Legislação Ambiental 

Municipal Súmula 

Lei Orgânica 
Municipal 

Capitulo V – Do Meio Ambiente: Art. 199- O Sistema Municipal de defesa do meio 
ambiente, na forma da lei, encarregar-se-á da elaboração e execução da política 
local de preservação ambiental. 
Parágrafo Único – Integram o sistema a que se refere este artigo: 
I – órgãos públicos, situados no Município, ligados ao setor; 
II – Conselho Municipal de Meio Ambiente; 
III – Entidades locais identificadas com a proteção do meio ambiente. 

Lei Municipal nº. 
147/2006 

Altera dispositivos da lei 036/95, alterada pela LM 082/03, referente ao Conselho 
Municipal do Meio Ambiente. 

Lei Municipal nº. 
68/2005 

Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

Lei Municipal nº. 
179/2003 

Dispõe sobre as Edificações no Município de Apucarana. 

Lei Municipal nº. 
175/2003 (Plano 

Diretor) 

Capítulo V – art. 12, Parágrafo Único, III: Art. 12. Os projetos de leis que visando 
alterar o perímetro urbano e a delimitação ou as características das zonas e eixos 
de comércio e serviços definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo deverão ser 
fundamentados e precedidos de Relatório de Impacto Ambiental Urbano - RIAU, 
previamente aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal. Parágrafo 
Único. O RIAU de que trata este artigo deverá conter análise de viabilidade 
técnica e econômica, envolvendo obrigatoriamente os seguintes aspectos, além 
de outros que em cada caso se evidenciem como relevantes:[...] 
III - impacto ambiental sobre os recursos hídricos, o saneamento e a quantidade 
de área verde por habitante, com projeção de demandas futuras;[...] 

Lei Municipal nº. 
082/2003 

Altera disposições da Lei 036/95 de 02/05/95, relacionada ao Departamento 
Municipal de Meio Ambiente- DEMA. 

Lei Municipal nº. 
036/1995 

(Alterações: Lei 
082/03 e 147/06) 

Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do Meio 
Ambiente no Município de Apucarana. 

Resolução nº.  
1/1982 

Cria a Comissão de Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente. 

 

3.8.2 Legislação para os Recursos Hídricos 

 

No que compete à União, destaca-se a Lei Federal n° 9.433/1997, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, estabelecendo diretrizes para a gestão e uso das águas em todo território nacional. 

Em nível estadual, há a lei n°12.726/ 1999, que estabelece a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, bem como cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa 

política foi instituída com os seguintes objetivos (art. 3º): 

 

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; 
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III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

 

Para a consecução desses objetivos a lei se fundamenta em diretrizes baseadas na gestão 

sistemática dos recursos hídricos, envolvendo os setores usuários, planejamento regional, 

estadual e nacional, bem como a articulação com o uso do solo, dentre outras perfiladas no 

artigo 4º da supracitada lei. Portanto, é nesse ponto que a legislação estadual interessa para 

o empreendimento: o uso do solo e a proteção dos mananciais. 

 

Outro tema que tangencia o interesse do empreendimento está baseado na legislação 

estadual que trata dos resíduos sólidos: a Lei Estadual 12.493/99 que dispõe sobre 

princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos Sólidos no 

Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da contaminação e a minimização de 

seus impactos ambientais e adota outras providências. 

 

Outros aspectos interessantes dessa lei aprovada no ano de 1999 é o de responsabilizar os 

geradores de resíduos pelo acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento, disposição final e passivo ambiental, quando da desativação de sua fonte 

geradora, e recuperar áreas degradadas. 

 

Determina-se ainda que os resíduos sólidos devam sofrer acondicionamento, transporte, 

tratamento e disposição final adequados, atendendo as normas aplicáveis da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as condições estabelecidas pelo Instituto Ambiental 

do Paraná - IAP, respeitadas as demais normas legais vigentes (Art. 5º.). 

 

Essa lei é regulamentada pelo Decreto 6.674, de 03 de dezembro de 2002, e seu anexo. 

Nesse documento estão definidos: classificação dos resíduos; as normas técnicas e atos 

normativos aplicáveis; definição do IAP, como órgão atuante pelo controle da poluição, da 

contaminação e minimização dos impactos ambientais decorrentes dos resíduos sólidos. 

Define-se ainda que as atividades geradoras de resíduos sólidos, de qualquer natureza, 

bem como as atividades executoras de acondicionamento, de tratamento ou destinação final 

ficam sujeitas ao prévio licenciamento ambiental junto ao IAP. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 2010, pela Lei Federal 12.305, de 

02 de agosto de 2010, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis (Art. 1º). 

 

Desta forma, entende-se a responsabilidade do empreendimento em estudo, quanto à 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -73- EF-481 

geração dos resíduos que serão gerados durante as obras, assumindo os princípios da 

política nacional, conforme art. 6º da Lei Federal:  

Art. 6  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

 

I. A prevenção e a precaução; 

II. O poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  

III. A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;  

IV. O desenvolvimento sustentável;  

V. A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades 

humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do 

consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 

sustentação estimada do planeta;  

VI. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade;  

VII. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII. O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  

IX. O respeito às diversidades locais e regionais;  

X. O direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI. A razoabilidade e a proporcionalidade.  

 

Outra meta é a gestão dos resíduos, lembrando-se dos objetivos definidos a lei federal (art. 

7º): 

 

I. Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

III. Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços;  

IV. Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais;  

V. Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

VI. Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

VII. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

VIII. Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 

voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos 

resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;  

IX. Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  
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Retornando ao tópico dos recursos hídricos especificamente, outra questão que deve ser 

observada quanto ao traçado da ferrovia é a preservação das áreas úmidas e seus 

entornos, conforme determina a Resolução conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 5/2008. 

 

No âmbito Municipal a Lei Municipal nº 36/95 dispõe sobre a política de proteção, 

conservação e recuperação do Meio Ambiente no município de Apucarana em perfeita 

consonância com os princípios e diretrizes gerais da Constituição Federal, com a Política 

Nacional do Meio Ambiente, política estadual e Lei Orgânica Municipal.  

 

Não há uma lei municipal específica relacionada a recursos hídricos, contudo, na própria lei 

36/95 há o reconhecimento da incumbência em se estabelecer diretrizes específicas para a 

proteção de recursos hídricos (art. 5º, VII). 

 

Observa-se do texto legal a harmonia com a Lei Federal 4.771/65 no que diz respeito a 

fundos de vale e faixas de drenagem, indicando novamente a pertinência sobre o 

empreendimento. 

 

As leis federais, estaduais e municipais sobre recursos hídricos de interesse ao 

empreendimento podem ser vistos no Quadro 7, Quadro 8 e Quadro 9. 

 

Quadro 7: Legislação dos Recursos Hídricos Federal 

 

Legislação dos Recursos Hídricos 

Federal Súmula 

Decreto Federal 
Nº. 24.643/1934 

Decreta o Código de Águas 

Lei Federal Nº. 
9.433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Resolução 
CONAMA N°. 
357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

Resolução 
CONAMA Nº. 
397/2008 

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. 
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Quadro 8: Legislação dos Recursos Hídricos Estadual 

 

Legislação dos Recursos Hídricos. 

Estadual Súmula 

Lei Estadual Nº. 12.726 de 
26 de novembro de 1999 

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras 
providências 

Lei Estadual Nº 12.493 de 
22 de janeiro de 1999 

Estabelece 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 minimização de seus 
impactos ambientais. 

Decreto Estadual nº. 
2.315, de 17 de julho de 
2000 

Regulamenta o processo de instituição de comitês de bacias 
hidrográficas. 

Decreto Estadual Nº. 
2.316 De 17 De Julho De 
2000 

Regulamenta a participação de Organizações Civis de Recursos 
Hídricos no Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Decreto Estadual Nº. 
2.317 de 17 de julho de 
2000 

Regulamenta a Competência da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos. 

Decreto Estadual Nº. 
6.674/2002 

Aprova o Regulamento da Lei nº 12.493, de 1999, que dispõe sobre 
princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, visando o 
controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus 
impactos ambientais e adota outras providências. 

Resolução SEMA 
024/2006 

Institui diretrizes para a gestão de Bacias Hidrográficas. 

Resolução Conjunta 
IBAMA/SEMA/IAP Nº. 005, 
de 28 de março de 2008. 

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

 

  

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/legest/pr/leiPR/nxt/gateway.dll?f=id$id=LeiPR_12493_1999
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Quadro 9: Legislação dos Recursos Hídricos Municipal 

 

Legislação dos Recursos Hídricos. 

Municipal Súmula 

Lei Orgânica Municipal 

CAP. V – DO MEIO AMBIENTE: 
Art. 202 - Exigir, na forma da lei, para Instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
Estudo de Impacto Ambiental, a que se dará publicidade. 
Art. 203 - São áreas de proteção permanente: 
I – as áreas das nascentes dos rios; 
II – as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, como 
aqueles que sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies 
migratórias; 
III – as áreas de paisagens notáveis, na forma da Lei; 
IV – constituem ainda áreas de proteção permanente, a faixa 
correspondente até 100 (cem) metros do leito dos rios, riachos e 
córregos, as matas das Fazendas Schimidt, Ubatuba, Figueira no Rio 
Pirapó, Mercedes, Stabile (Juruba), Parque da Raposa, mata do Xaxim e 
matas do Contorno Sul. 

Lei 036/95 
Dispõe sobre a política de proteção conservação e recuperação do Meio 
Ambiente e dá outras providências. 

 

3.8.3 Legislação Urbanística 

 

Com a aprovação do Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257/01 os municípios se obrigam 

a elaborar suas leis urbanísticas fundamentadas no Plano Diretor, aprovado igualmente por 

lei municipal. O Plano Diretor se configura como instrumento da política urbana, assim 

definido no Estatuto da Cidade. Em consequência, as leis de uso e ocupação do solo, de 

parcelamento do solo, mobilidade urbana e sistema viário e código de obras e posturas são 

constituídas de forma participativa, conforme consta na lei federal 10.257/01. Este diploma 

legal estabelece diretrizes gerais da política urbana, enquanto regulamenta os artigos 182 e 

183 da Constituição Federal. 

 

Cabe, portanto, ao Município aprovar suas leis de política urbana. Nesse sentido, Apucarana 

aprovou seu plano Diretor em 2003, por meio da Lei Municipal 175/03 e demais leis 

correlacionadas, tais como: 176/03, 177/03, 178/03, 179/03, identificadas no quadro que se 

segue. Todas essas leis foram revisadas e receberam alterações através da lei 243/2008. A 

lei municipal 179/03 (Código de Obras) já havia recebido alterações por meio da Lei 

101/2005 no tocante a passeios e muros, com novas alterações em parte do artigo 105, por 

meio da Lei 243/08. 

 

O fundamento da legislação urbanística está na Constituição Federal quando define a 

competência dos Municípios ao tratar de assunto de interesse local (art. 30, CF/ 1988). 

Ainda, a Lei Federal 6.766/79 que dispõe do parcelamento do solo urbano, apresentando 

normas gerais, para as quais cada município elaborará lei específica que se aplica ao seu 

território.  
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O empreendimento deverá observar as legislações urbanísticas, dentre elas a de uso e 

ocupação do solo municipal e o zoneamento (LM 176/03), no sentido de acomodar as 

diretrizes aprovadas juntamente com a Lei do Plano Diretor, uma vez que, segundo o art. 1º, 

§ 3º, “As diretrizes fixadas através das leis integrantes do Plano Diretor serão observadas 

tanto na edição de outras normas legais quanto na formulação e execução das ações de 

planejamento”. 

 

Na mencionada lei, destacam-se as zonas ZE1 e ZE6 destinadas ao Pátio de Manobras da 

Rede Ferroviária Federal S/A e Pátio de Manobras da Estrada de Ferro Central do Paraná, 

respectivamente. Destinam-se as ZE – zonas especiais, à manutenção de padrões 

urbanísticos específicos em áreas onde haja a presença de atividades, usos ou funções 

urbanas de caráter excepcional, não enquadráveis nas zonas definidas no artigo 7º. 

 

Nenhuma outra menção se faz com relação à ferrovia. 

 

A lei municipal 177/03 que trata do sistema viário nada apresenta com relação à malha 

ferroviária presente no município. Entretanto, entende-se que a implantação do contorno 

ferroviário deva se adequar aos objetivos dessa lei municipal, quais sejam: 

(Art. 2º) . 

 

I. Complementar as diretrizes de uso e ocupação do solo no ordenamento funcional e 

territorial do Município;  

II. Fixar as condições necessárias para que as vias de circulação possam, 

adequadamente, desempenhar suas funções e dar vazão ao seu volume de tráfego;  

III. Assegurar a continuidade do arruamento existente nos novos parcelamentos do solo 

no Município; 

IV. Fornecer o suporte técnico necessário para a elaboração dos projetos de 

pavimentação das vias públicas.  

 

A lei municipal 179/2003 que trata das edificações no município, define as características 

das obras e edificações, estabelece regras gerais e específicas a serem obedecidas no seu 

projeto, licenciamento, execução, reforma, manutenção e utilização (art. 1º). 

 

Determina já no artigo 2º que toda obra efetuada por particulares ou entidades públicas no 

Município estão sujeitas às regras dessa lei, e dependem de previa licença do Poder Público 

Municipal, obedecendo-se normas federais e estaduais relativas à matéria. 

 

Portanto, o empreendimento além da observância das normas ambientais de âmbito federal, 

estadual e municipal, ainda deve ter aprovada a licença prévia junto ao órgão municipal, nos 

moldes desta lei. 
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Circunstância ratificada no artigo 124 e 125, conferido a seguir:  

 

Art. 124. A execução de qualquer das atividades citadas no Artigo 2º desta Lei ficará 

condicionada à prévia expedição, por parte do Poder Público Municipal, do correspondente 

Alvará de Licença. 

 

Parágrafo Único - A emissão do Alvará referido no caput deste Artigo dependerá de 

aprovação do respectivo projeto arquitetônico, assinado pelo proprietário do imóvel, pelo 

autor do projeto e pelo responsável técnico pela obra, devendo os dois últimos ser castrados 

junto ao Cadastro do Municipal. 

 

Art. 125. Para a execução de obra ou o desenvolvimento de atividade potencialmente 

geradora de modificações importantes no espaço urbano, poderá ser exigido o Relatório de 

Impacto de Vizinhança - RIV, ao qual se dará publicidade nos seguintes casos:  

 

I. Edificações para fins residenciais com área computável superior a 20.000,00m² (vinte 

mil metros quadrados);  

II. Edificações para fins não residenciais com área superior a 10.000,00m² (dez mil 

metros quadrados);  

III. Conjuntos de habitações populares com mais de 500 (quinhentas) unidades de 

moradia;  

IV. Edificações de caráter especial. 

 

§ 1º O RIV deverá identificar e apontar todas as possíveis implicações do projeto sobre a 

estrutura ambiental no entorno do empreendimento. 

 

§ 2º De posse do RIV, o Município, através dos seus órgãos de Planejamento e Meio 

Ambiente, procederá à avaliação do mesmo e estabelecerá as exigências que se fizerem 

necessárias para minorar ou eliminar impactos negativos do projeto sobre o entorno ou a 

cidade. 
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Quadro 10: Legislação Urbanística Federal  

 

Legislação Urbanística 

Federal Súmula 

Constituição 
Federal/1988 

Capítulo II Da Política Urbana: Art. 182 e 183. 

Lei Federal N° 
6.766/1979 

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 

Portaria Minter De 
27/04/1976 

Estabelece padrões de qualidade do ar para material particulado, dióxido 
de enxofre, monóxido de carbono e oxidantes 

Lei Federal Nº. 
10.257/2001 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Decreto Federal Nº. 
5.621/2005 

Regulamenta a Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, e dá outras providências. 

Lei Federal Nº. 
11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis 
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga 
a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

 

Quadro 11: Legislação Urbanística Estadual. 

 

Legislação Urbanística 

Estadual Súmula 

Constituição do Estado 
do Paraná 

Institui o ordenamento básico do Estado, em consonância com os 
fundamentos, objetivos e princípios expressos na Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

Decreto Estadual Nº 
9.189/2010 

Acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º do Decreto nº 808, de 1999-
SEDU, SEMA. 

Lei Estadual Nº. 12.493 
De 22/01/1999 

Estabelece 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 e adota outras providências. 

 

Quadro 12: Legislação Urbanística Municipal. 

 

Legislação Urbanística 

Muncipal Súmula 

Lei Municipal Nº 175/03 
Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento de Apucarana – diretrizes e 
planejamento. (Alt. LM 243/08). 

Lei Municipal Nº 103/96 Altera e subdivide a área do perímetro urbano da Sede do Município.  

Lei Municipal Nº 176/03 Dispõe sobre o uso e ocupação do solo. (Alt. LM 243/08). 

Lei Municipal Nº 177/03 Dispõe sobre o sistema viário (Alt. LM 243/08). 

Lei Municipal Nº 178/03 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. (Alt. LM 243/08). 

Lei Municipal Nº 179/03 Dispõe sobre o código de Edificações no município. (Alt. LM 243/08). 

Lei Municipal Nº 101/05 
Dispõe do Código de Obras. Altera a LM 179/03 e é alterada pela LM 
243/08. 

Lei Municipal Nº 232/08 Dispõe sobre os perímetros das zonas urbanas do Município.  

Lei Municipal Nº 243/08 
Altera as leis nº. 175/03; nº176/03; nº177/03; nº178/03; nº179/03 – institui 
o Plano Diretor Municipal de Apucarana. 
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4.0 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

As áreas de influência de um empreendimento podem ser conceituadas como o espaço 

suscetível a sofrer possíveis alterações em decorrência de sua implantação e operação. 

Comumente, sua delimitação é estabelecida em três âmbitos – Área de Influência Indireta 

(AII), Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) – que consideram 

as características e abrangência do empreendimento assim como as especificidades do 

local e imediações no qual será implantado.  

 

Essa delimitação em subespaços se justifica pelos diferentes níveis de impactos, com 

relações causais ora diretas, ora indiretas que interferem em suas inter-relações ambientais, 

sociais e econômicas anteriores ao empreendimento. Portanto, para sua análise e 

delimitação devem-se considerar as características do meio natural e físico, biótico e 

socioeconômico e suas interações, anteriores a implantação do empreendimento.  

 

De acordo com os aspectos abordados para o presente estudo, sejam eles naturais ou 

antrópicos, foram definidas áreas de influência distintas, conforme descrições e delimitações 

abaixo.  

 

4.1 ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO FÍSICO E MEIO BIÓTICO 

 

As áreas de influência que referendam as análises do meio físico foram subdivididas com 

base no contexto geográfico e ambiental da região, da seguinte forma:  

 

 Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde ao próprio traçado da ferrovia, suas 

faixas de domínio e a área do pátio de manobras localizado no município de Califórnia; 

 Área de Influência Direta (AID): corresponde a faixas marginais do traçado proposto da 

ferrovia, em uma distância de 1000m, somando a faixa marginal de 1000m de distância 

em torno do terreno do pátio de manobras; 

 Área de Influência Indireta (AII)2: Compreende a sub-bacia do Ribeirão Raposa, sub-

bacia do Rio do Cerne e Sub-Bacia do Ribeirão Saci/Xaxim, todos pertencentes à bacia 

hidrográfica do Rio Tibagi, ainda a sub-bacias do Córrego Tuela, Ribeirão Barra Nova e 

do Ribeirão Biguaçu e a cabeceira do Córrego d’Ouro (pertencentes a bacia hidrográfica 

do Rio Ivaí). Abrange ainda a cabeceira do Rio Caviuna, pertencente à Bacia do Pirapó, 

                                                 
2 Para a definição da Área de Influência Indireta para o Meio Físico e Biótico, foram considerados em 
dois trechos específicos, regiões correspondentes às cabeceiras dos rios mais próximos. O primeiro 
caso refere-se ao tramo leste na porção próxima ao limite entre Apucarana e Arapongas, não sendo 
considerada para a AII a totalidade da micro-bacia do Rio Caviuna, a qual se insere por não serem 
ponderados os possíveis impactos ao meio físico e biótico visto o traçado da ferrovia já existente. No 
segundo caso observa-se a AII no entorno da implantação do pátio de manobras já no município de 
Califórnia, que contempla a porção do Córrego d’Ouro próxima a sua nascente, pela premissa de que 
já se trata de uma região cujo meios físico e bióticos já sofreram alterações pela implantação e 
operação tanto da ferrovia atual, quanto da Rodovia Federal BR-376. 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -82- EF-481 

em pequeno trecho próximo a conexão entre o traçado ferroviário atual e o contorno 

ferroviário futuro. 

 

O Mapa 7 a seguir apresenta a configuração das áreas de influência definidas para os 

aspectos do meio físico e biótico.  
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4.2 ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

Para os estudos dos componentes socioeconômicos (antrópicos), a delimitação das áreas 

de influência ocorreu com base em limites físicos e geográficos do território, sobre os quais 

há dados estatísticos, considerando as atividades e usos que poderão sofrer interferências 

na região. 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde ao próprio traçado da ferrovia, suas 

faixas de domínio e a área do pátio de manobras localizado no município de Califórnia; 

 Área de Influência Direta (AID): corresponde a faixas marginais do traçado proposto da 

ferrovia, em uma distância de 1000m, somando a faixa marginal de 1000m de distância 

em torno do terreno do pátio de manobras. 

 Área de Influência Indireta (AII): compreende ao município de Apucarana, onde o 

empreendimento (contorno ferroviário) se insere e os trechos cujo o limite da AID 

extrapola os limites do município, ao norte, uma porção do município de Arapongas 

(bairro Aricanduva) e trecho na porção sudeste, devido a implantação do pátio de 

manobras no município de Califórnia. 

 

O mapa a seguir apresenta a configuração das áreas de influência para os aspectos do 

meio socioeconômico. 

 





 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -86- EF-481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

  



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -87- EF-481 

5.0 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

5.1 ASPECTOS DO MEIO FÍSICO 

 

A metodologia utilizada para elaboração do diagnóstico do meio físico, considerou suas 

respectivas delimitações espaciais para as áreas de influência, com temáticas envolvendo 

climatologia, geomorfologia, topografia, cartografia, geologia, recursos hídricos, níveis de 

ruídos e qualidade do ar . Foram utilizados dados e informações junto a instituições como: 

IAPAR, Instituto das Águas do Paraná, COPEL, IBGE, Mineropar, DNPM, EMBRAPA e 

IDDEPLAN. O estudo teve suporte de referências bibliográficas e contou com levantamentos 

feitos em campo pela equipe técnica da consultoria.  

 

Durante as diversas visitas ao município de Apucarana, os levantamentos compreenderam 

diversos trechos das áreas de influência, para reconhecimento das características físicas, 

geomorfológicas, elaboração de fichas de afloramentos rochosos,  coleta para análises da 

qualidade da água, medição de pontos de medição de nível da pressão sonora e outros 

levantamentos e constatações acompanhados de registro fotográfico. 

 

5.1.1 Climatologia 

 

5.1.1.1 Clima 

 

Os dados climáticos de uma região fornecem indicativos sobre as condições médias de 

pluviosidade e temperatura esperados, sendo um grande indicativo para se planejar todas 

as atividades humanas e explorações vegetais e animais. De acordo com MAACK (1968), 

as variações climáticas do estado são relacionadas às diferenças de altitudes nos planaltos 

paranaenses e ao ângulo de incidência de radiação solar, responsável pelas estações do 

ano. 

 

Utilizando a série de dados do IAPAR até 1998, foram identificados dois tipos climáticos no 

estado do Paraná: Cfa e Cfb, segundo a classificação climática de Wladimir KÖPPEN 

(Figura 14). A Região Norte Central Paranaense possui clima do tipo Cfa, que é 

caracterizado como clima subtropical, com temperatura média no mês mais frio inferior a 

18ºC (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22ºC, com verões 

quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de 

verão, contudo sem estação seca definida. Porém, o Município de Apucarana possui 

características climáticas do tipo sub-tropical úmido, com verões quentes, com maior 

propensão à ocorrência de chuvas, ao passo que os invernos são relativamente mais secos, 

com pouca ocorrência de geadas. 
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Figura 14: Mapa de classificação climática, segundo KÖPPEN 

 

Fonte: Fonte: IAPAR (retirado de PDM, 2008) 

 

As temperaturas médias na região variam entre 20° a 21° (Figura 15). A média das 

temperaturas máximas, segundo o IAPAR, é de 25,9ºC e a média das mínimas de 16,4ºC. 

 

As temperaturas predominantes oscilam em torno de 21ºC na primavera e outono, 23ºC no 

verão e 17ºC no inverno, para o período de 1962 a 2002. Os valores de temperatura média, 

média máxima e média mínima no município de Apucarana, para o mesmo período, se 

encontram na Tabela 13. A temperatura média para esse período é de 20,6°C (Figura 16). 

 

Figura 15: Mapa da temperatura média anual no estado do Paraná. 

 

Fonte: IAPAR (2000) 
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Tabela 13: Temperaturas média, média máxima e média mínima 

 

Mês Média (°C) Média Máxima(°C) Média Mínima(°C) 

Janeiro 23,1 28,4 19 

Fevereiro 23 28,4 19,3 

Março 22,7 28,2 18,8 

Abril 21 26,5 17 

Maio 18,4 23,6 14,8 

Junho 17,1 22,1 13,6 

Julho 17,1 22,6 13,3 

Agosto 18,9 24,6 14,6 

Setembro 19,9 25,4 15,4 

Outubro 21,2 26,9 16,6 

Novembro 22,2 27,7 17,5 

Dezembro 22,6 27,9 18,5 

Fonte: IAPAR, 2002 

 

Figura 16: Temperaturas média, média máxima e média mínima 

 

Fonte: IAPAR, 2002 

 

5.1.1.2 Precipitação Pluviométrica 

 

O termo precipitação é definido como qualquer deposição d’água em forma líquida ou sólida 

proveniente da atmosfera, incluindo a chuva, granizo, neve, neblina, chuvisco, orvalho e 

outros hidrometeoros. A precipitação é medida em altura, normalmente expressa em 

milímetros. 

 

Segundo PINTO (1976), a precipitação constitui um fator importante para os processos de 

escoamento superficial direto, infiltração, evaporação, transpiração, recargas de aqüíferos, 

vazão básica dos rios e outros, sendo os dados pluviométricos de relevante importância 
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para o planejamento do cronograma das obras civis, particularmente dos serviços de 

terraplenagem, limpeza das áreas das obras, abertura ou adequação das vias de serviço, 

execução de cortes e aterros entre outros. 

 

No estado do Paraná, as regiões que registraram maior índice de precipitação anual foram o 

litoral e o sudeste, de 1600 a 3500mm. A região de Apucarana apresenta precipitação de 

1600 a 1800mm para o período de 1975 a 1998 (Figura 17). 

 

Figura 17: Precipitação média anual no estado do Paraná 

 

Fonte: Fonte: IAPAR, 2000 

 

Para a análise da pluviosidade da AII foram utilizados dados das estações mais próximas da 

área de estudo (Tabela 14), obtidos junto ao Instituto das Águas do Paraná, conforme a 

Figura 18: 

 

Tabela 14: Localização das estações pluviométricas 

 

Cód. 
ANA 

Estação Município Bacia Latitude Longitude Altitude Entidade 

2351025 Itacolomi 
Novo 

Itacolomi 
Ivaí 

23º 
45'50" 

51º 30' 25" 606 m 
Inst. das Águas 

do Paraná 

351026 Rio Bom Rio Bom Ivaí 
23º 

45'50" 
51º 24' 39" 648 m 

Inst. das Águas 
do Paraná 

2351037 Califórnia Califórnia Tibagi 
23º 39 

00" 
51º 21' 00" 790 m 

Inst. das Águas 
do Paraná 

2351043 Cruzeiro Cambira Ivaí 
23º 

39'46" 
51º 36' 09" 601 m 

Inst. das Águas 
do Paraná 

2351048 Arapongas Arapongas Pirapó 
23º 

24'00" 
51º 25' 59" 793 m 

Inst. das Águas 
do Paraná 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2011 
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Figura 18: Localização dos pontos das estações pluviométricas 

 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2011 

 

Os valores das chuvas médias mensais de longo prazo e o número de dias de chuva, no 

período de 1975 a agosto de 2011, encontrados para as cinco estações estão na Tabela 15 

e Tabela 16, respectivamente.  

 

As precipitações pluviométricas desta área são bem distribuídas ao longo do ano, sendo de 

dezembro a fevereiro os meses mais chuvosos, com média de 196,0 mm, e junho, julho e 

agosto os meses mais secos, com média de 80,0 mm. A precipitação pluviométrica média 

anual para Apucarana é de 1648 mm (Figura 19). 
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Tabela 15: Precipitação média 

 

Código Estação 
Períod

o 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2351025 Itacolomi 
01/75-
08/11 

202,6 191,9 138,7 101,6 132,0 104,5 79,4 64,6 126,9 152,3 154,5 198,1 1647,1 

2351026 Rio Bom 
01/75-
08/11 

196,4 194,5 135,9 104,8 136,1 106,9 79,9 61,4 135,2 151,6 161,9 196,5 1661,1 

2351037 Califórnia 
08/75-
08/11 

226,5 182,0 135,3 106,8 126,6 93,0 74,3 63,3 131,9 155,4 150,6 188,9 1634,6 

2351043 Cruzeiro 
12/75-
08/11 

187,1 189,1 155,2 115,7 140,3 101,1 76,2 66,7 138,1 158,8 142,1 177,2 1647,6 

2351048 Arapongas 
12/75-
08/11 

214,6 192,9 158,7 110,8 115,4 97,1 75,9 56,9 134,0 147,6 155,0 194,4 1653,3 

  Média 205,4 190,8 144,7 107,9 130,8 100,5 77,1 62,6 133,2 153,1 152,8 191,0 1648,7 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2011 

 

Tabela 16: Dias de chuva 

 

Código Estação Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2351025 Itacolomi 
01/75-
08/11 

11 11 9 6 6 5 4 4 7 8 8 10 89 

2351026 Rio Bom 
01/75-
08/11 

13 12 10 6 7 6 5 5 7 9 9 11 98 

2351037 Califórnia 
08/75-
08/11 

11 9 7 5 5 5 4 3 6 7 7 9 78 

2351043 Cruzeiro 
12/75-
08/11 

13 13 10 7 8 7 5 5 8 10 10 12 108 

2351048 Arapongas 
12/75-
08/11 

13 12 10 7 7 5 5 4 8 9 9 11 99 

  Média 12 11 9 6 6 6 5 4 7 9 9 11 473 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2011 

 

Figura 19: Precipitação média e dias de chuva das estações 

 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2011 
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A análise do índice pluviométrico da região do contorno ferroviário foi baseada nos dados 

obtidos junto à estação climatológica de Apucarana (1962-2002), cujos valores estão 

representados na Figura 20. Os valores são similares aos da região, com predominância de 

maior número de chuvas no verão e reduzidos dias de chuva no inverno. 

 

Figura 20: Precipitação média e dias de chuva do município de Apucarana 

 
Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2011 

 

5.1.1.3 Umidade Relativa 

 

A umidade relativa é uma das formas de expressar o conteúdo de vapor existente na 

atmosfera. O processo de evaporação da água consome energia, que é transferida para a 

atmosfera terrestre. Por meio desse processo contínuo é que a temperatura do globo 

terrestre é mantida dentro dos atuais limites. A umidade relativa de regiões sub-tropicais é 

normalmente alta, acima de 65%, no caso de Apucarana, fica entre 75% e 80% (Figura 21). 

A umidade relativa do ar média no município de Apucarana, para o período de 1962 a 2002 

é de 69,41% (Figura 22). 
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Figura 21: Umidade relativa anual no estado do Paraná 

 

Fonte: IAPAR, 2000 

 

Figura 22: Umidade relativa anual no estado do Paraná 

 
Fonte: IAPAR, 2000 

 

5.1.1.4 Evapotranspiração 

 

A evapotranspiração é a forma pela qual a água da superfície terrestre passa para a 

atmosfera no estado de vapor, tendo papel importantíssimo no Ciclo Hidrológico em termos 

globais. Esse processo envolve a evaporação da água de superfícies de água livre, dos 

solos e da vegetação úmida (que foi interceptada durante uma chuva) e a transpiração dos 

vegetais (COLLISCHONN, 2011). 

 

A intensidade do fluxo de evapotranspiração de uma área de vegetação depende de fatores 

atmosféricos e da disponibilidade de água. Entre os fatores atmosféricos destacam-se a 

radiação solar, a temperatura do ar, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar 

(IAPAR, 2000). 
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Como mostra a Figura 23, o valor de evapotranspiração média anual na região de 

Apucarana permanece em torno de 1100mm a 1200mm. 

 

Figura 23: Evapotranspiração anual 

 

Fonte: IAPAR, 2000 

 

5.1.1.5 Ventos 

 

Os ventos são também um componente atmosférico de grande importância, pois as 

informações sobre sua intensidade e direção predominantes são importantes para a 

avaliação da capacidade de dispersão de poeiras e gases a serem gerados por 

equipamentos e serviços. 

 

A partir de dados do IAPAR, ilustrados na Figura 24, é possível fazer uma análise geral a 

respeito da direção dos ventos na região, predominando o sentido Leste-Oeste. 

  



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -96- EF-481 

Figura 24: Direção predominante dos ventos 

 

Fonte: IAPAR, 2000 

 

No regime sazonal, em termos das médias mensais, a velocidade do vento apresenta maior 

intensidade nos períodos de Inverno e Primavera (COPEL, 2010). A Figura 25 apresenta a 

velocidade do vento a 50m de altitude para a região do Paraná, no período de 1995 a 2006. 

A região do trecho do futuro contorno possui ventos com velocidades médias que variam de 

5,5 a 6m/s. 

 

Figura 25: Velocidade dos ventos no Paraná 

 

Fonte: Copel, 2000 
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5.1.2 Geomorfologia e Topografia 

 

O Estado do Paraná pode ser dividido em cinco zonas de paisagem naturais: o Litoral, a 

Serra do Mar, o Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba, o Segundo Planalto ou Planalto de 

Ponta Grossa e o Terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava.  

 

O relevo da área em questão, tanto para os limites da ADA, AID e AII estabelecidos, faz 

parte da grande unidade geomorfológica denominada Terceiro Planalto Paranaense. Esta 

compartimentação pode ser observada na figura a seguir. 

 

Figura 26: Perfil Geomorfológico do Paraná 

 

Fonte: Adaptado de Mello, 2001 

 

Esta compartimentação fisiográfica existe e delimita-se, ao mesmo tempo, do Segundo 

Planalto em decorrência, unicamente, dos derrames vulcânicos Mesozóicos sobre os 

sedimentos Paleozóicos e Triássicos. Graças à maior resistência química e física dos 

derrames basálticos em relação às rochas sedimentares sotopostas, aquelas acabam por 

formarem uma capa protetora sobre estas, que com o passar do tempo e a ação da erosão 

remontante acabam por se constituírem em escarpas de serras monoclinais, denominadas 

geomorfologicamente por cuestas. A cuesta funciona como degrau estrutural, delimitando 

em nosso caso, as unidades de paisagem do segundo e terceiro planaltos, sendo conhecida 

por Cuesta Mesozóica ou Jurássica. 

 

O Planalto de Guarapuava, na sua forma e estrutura, é considerado como uma região 

fisiográfica de plateau. Possui peculiaridades geomorfológicas devido aos derrames, cujas 

formas superficiais são tabuliformes entremeadas com chapadas onduladas de encostas 

mais suaves. 
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O caráter estrutural das mesetas, tão características do Terceiro Planalto, deriva das 

estruturas tabulares dos derrames vulcânicos, de maneira que os degraus representam as 

superfícies entre os empilhamentos sucessivos de lavas. Assim, também os rios que 

drenam tal planalto apresentam um curso nitidamente conseqüente, condicionado às 

inclinações das rochas vulcânicas para oeste, sudoeste e noroeste. 

 

Localmente, considerando a área de abrangência até os limites da AII, ocorre um relevo 

com formas predominantemente onduladas a pouco montanhosas, devido a incidência de 

falhas e fraturamentos, característicos de determinadas áreas dos basaltos da Formação 

Serra Geral.  

 

Visando apresentar uma vista em 3D da área especifica de estudo, foi gerado um modelo da 

topografia que envolve a área de entorno do Empreendimento, onde é possível observar as 

relações geomorfológicas descritas até o momento. Esse modelado da topografia chama-se 

comumente de modelo digital de terreno.  

 

A figura abaixo mostra o modelo digital de terreno ou modelo de elevação do terreno criado 

a partir da obtenção de imagens SRTM Worldwide Elevation Data pelo Software Global 

Mapper 11.00 das áreas de entorno. Esse modelo foi criado através do software SURFER 

8.0. 

 

Figura 27: Modelo de elevação do terreno 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Vale salientar que o relevo da área de estudo, de forma geral, apresenta um padrão 

geomorfológico correlato em toda sua extensão, com predominância de relevo ondulado 

com cristas arredondadas cortadas por vales de drenagem com inclinações suaves, com 

camadas espessas de solo e sem afloramentos rochosos volumosos. Algumas destas 

feições geomorfológicas podem ser visualizadas na Figura 28 e Figura 29. 
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Pode-se dizer que na porção central da AII, mais próxima do eixo sul da ADA, distingue-se 

um comportamento geomorfológico com feições discrepantes do entorno, formado pela 

ocorrência de afloramentos rochosos, sustentando cristas alongadas, com inclinações mais 

abruptas e vertentes de vale mais íngremes, formado, provavelmente, resultante da junção 

de grandes falhamentos regionais a fatores geológicos regionais.  

 

Figura 28: Vista da Lavoura próxima a drenagem Figura 29: Vista do terreno suavemente 
ondulado 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Nas proximidades ao Parque Ecológico da Raposa, na área da AID, estão localizados 

afloramentos de alteração de rocha basáltica de grande espessura, superiores a 5m de 

profundidade, com uso para lavoura (Figura 30). 

 

Figura 30: Vertente suave próxima a Lagoa represada do Parque Ecológico da Raposa 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011. 

 

As margens da estrada da Juruba, próxima a áreas de lavoura, pode-se observar na direção 

nordeste focos de deslizamento de solo chegando a 20m de altura. 

 

Seguindo a classificação do Atlas Geomorfológico da Paraná (MINEROPAR, 2006) a área 

do empreendimento encontra-se inserida na Folha de Londrina (Figura 31), sob a unidade 

morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Paraná, contida nas seguintes sub-unidades 
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morfoesculturais: 

 

 Planalto de Apucarana, situada no Terceiro Planalto Paranaense, apresenta dissecação 

alta e ocupa uma área de 3.851,38 km², que corresponde a 23,34% desta Folha. A 

classe de declividade predominante está entre 6-12% em uma área de 1.373,12 km². Em 

relação ao relevo, apresenta um gradiente de 620 metros com altitudes variando entre 

300 (mínima) e 920 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos alongados, 

vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral da morfologia é NW/SE, modelada 

em rochas da Formação Serra Geral. 

 

 Planalto de Londrina, situada no Terceiro Planalto Paranaense, apresenta dissecação 

média e ocupa uma área de 3.233,83 km², que corresponde a 19,60% desta Folha. A 

classe de declividade predominante é menor que 12% em uma área de 2.475,50 km². 

Em relação ao relevo apresenta um gradiente de 820 metros com altitudes variando 

entre 360 (mínima) e 1.180 (máxima) m. s. n. m. As formas predominantes são topos 

alongados, vertentes convexas e vales em “V”, modeladas em rochas da Formação 

Serra Geral. 

 

Figura 31: Vista de crista alongada com feições de deslizamento 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011. 

Fonte: Adaptado de Atlas Geomorfológico Do Estado Do Paraná - Mineropar, 2006. 

 

5.1.2.1 Hipsometria 

 

O ponto de maior altitude no município localiza-se na sede municipal, a 868,00m de altitude, 

enquanto o de menor altitude chega a aproximadamente 460,00m s.n.m., no vale do Rio 

Pirapó, junto à divisa com o município Sabáudia (PDM, 2008). 

 

Ainda, de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM, 2008) “O sítio onde está assentado 

Apucarana possui altitudes variando entre 600,00m e 868,00m, denominado localmente de 

Planalto de Apucarana, o qual contém os espigões principais da região, ou seja, aquele que 

separa as bacias dos rios Pirapó e Tibagi, obedecendo à orientação geral E-W, e o que 

divide as águas dos rios Tibagi e Ivaí, desenvolvendo-se aproximadamente em sentido NW-
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SE. Esses divisores de águas subdividem-se em diversos espigões secundários, com vales 

mais profundos no quadrante sul da Cidade, em direção ao vale do Rio Ivaí. No alto dos 

espigões verifica-se a ocorrência de pequenas depressões com formato de cabeça de 

fósforo, originadas do trabalho erosivo dos rios e nascentes, e que podem apresentar 

diâmetro de até centenas de metros”, como pode ser observada na figura a seguir. 

 

Figura 32: Hipsometria do município de Apucarana 

 

 

Fonte: PDM, 2008. 

 

Na AID, constatam-se menores altitudes no tramo sul do projeto do contorno ferroviário em 

comparação ao tramo leste, onde se situam os trechos mais depressivos de alguns cursos d 

água que cruzam a malha urbana, como o Ribeirão Barra Nova e Ribeirão Biguaçu 

pertencentes à Bacia do Ivaí, atingindo altitudes entre 645,47 e 660,00 metros. Já em seu 

tramo leste tem-se, ao contrário, apresentando altitudes em torno de 840 a 860 metros, já 

nas proximidades com o município vizinho de Arapongas. 

 

A mesma situação é observada na ADA com trechos de menores altitudes no tramo sul do 

projeto do contorno ferroviário, conforme ilustra o Mapa 9 na sequência do documento. 

 

5.1.2.2 Declividade 

 

Localizada no encontro de três divisores de água dos rios Pirapó ao norte, Tibagi a leste e 

Ivaí ao sul, o município de Apucarana apresenta um relevo acidentado conferido pela 
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existência de vários vales de cursos dágua. A ferrovia atual se localiza nos espigões da 

confluência dessas três bacias hidrográficas.  

 

De acordo com o PDM, 2008, “a região onde se localiza a sede do Município, em sua 

grande parte, é de superfície acidentada, o que acarreta sérias dificuldades para a ocupação 

e a expansão urbana. Segundo as características de relevo, o sítio encontra-se dividido em 

53,0% de áreas variando de planas a levemente onduladas, favoráveis à urbanização, 

enquanto nada menos que 47,0% são constituídas de áreas onduladas ou acidentadas, 

inaptas à urbanização, ou favoráveis à ocupação com variados graus de restrições”. 

 

Em um contexto de região com declividades acentuadas, para a ADA, a maior parcela do 

território se encontra plana e levemente ondulada com declividade variando de abaixo de 

10% a 20%, tanto no tramo sul como leste do projeto do contorno ferroviário. Tal 

condicionante terá influência na delimitação de localização de cortes e aterros da 

implantação do trajeto do contorno ferroviário, pois o traçado de ferrovias não comporta 

grandes variações de inclinação. O Mapa 10 a seguir demonstra as escalas de declividade 

constantes na AID e ADA para o empreendimento. 
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5.1.3 Cartografia 

 

Neste capítulo está apresentado o levantamento planialtimétrico elaborado por empresa 

especializada, a partir de três vôos realidos no ano de 2011, foram feitas restituições, além 

do levantamento em campo. A seguir apresenta-se a cartografia elaborada, referente aos 

tramos leste e sul. 
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5.1.4 Geologia 

 

Neste capitulo são apresentados os principais aspectos do meio físico relacionados com a 

geologia, tanto localmente quanto regionalmente. Para a caracterização das unidades 

geológicas existentes na área em estudo foram utilizados levantamentos disponíveis, 

mapeamentos geológicos e outros recursos complementados por levantamentos e 

informações coletadas diretamente em campo. 

 

5.1.4.1 Geologia Regional 

 

Considerando desde os limites da AII até o traçado da ADA, temos esta área contida nos 

domínios da Bacia do Paraná, mais especificamente sobre a Formação Serra Geral que 

nela se encontra. A seguir a descrição. 

 

 Bacia do Paraná 

 

Esta é uma vasta bacia intracratônica sul-americana, desenvolvida completamente sobre a 

crosta continental e preenchida por rochas sedimentares e vulcânicas, cujas idades variam 

entre o Siluriano e o Cretáceo.  

 

Representa a superposição de pacotes sedimentares depositados, no mínimo, em três 

diferentes ambientes tectônicos decorrentes da dinâmica de placas que conduziu a evolução 

do Gondwana no tempo geológico. Essas três fases de subsidência se situariam a primeira 

no Siluriano-Devoniano, a Segunda no Permo-Carbonífero e a terceira na fase de Lavas do 

Jurássico Superior/Cretáceo Inferior. Estas estariam separadas por dois longos períodos de 

erosão ou não deposição, ou baixas taxas de sedimentação, o primeiro no Devoniano 

Superior-Mississipiano e o segundo no Triássico-Jurássico. Na terceira fase, coincidente 

com o magmatismo basáltico, o peso das lavas foi, provavelmente, o causador da 

subsidência. O fim desta terceira e última fase de subsidência e deposição coincidem com o 

término do magmatismo que atingiu não só a bacia como o rifte do Atlântico Sul que se 

encontrava em desenvolvimento.  

 

Os arcos ocorrentes com eixo NW são provavelmente, expressões de falhas antigas e 

profundas. O seu paralelismo em torno da direção N55°W, é uma indicação clara de sua 

origem tectônica, já que ela é uma das direções mais importantes de “trendes” de falhas e 

lineamentos da bacia. 

 

 Formação Serra Geral 

 

Da Borda do 3° Planalto para Oeste, temos a seguinte sequência cronoestratigráfica 

aflorando: Formação Pirambóia, Formação Botucatu, Formação Serra Geral, Formação 
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Caiuá e ainda os depósitos quaternários (conforme figura a seguir). Do ponto de vista 

espacial a Formação Serra Geral é a de maior superfície exposta com aproximadamente 

106.000 km² de área aflorante. Ela está recoberta na porção noroeste do Estado pelos 

arenitos da Formação Caiuá.  

 

A Formação Serra geral ocorre sob a forma de derrames, que constituem uma série de 

unidades superpostas, representativas de um intenso vulcanismo fissural que ocorreu em 

condições não explosivas, dando origem a extensos platos, hoje profundamente dissecados 

pelos processos de intemperismo. É oportuno lembrar que a conformação dos derrames em 

“trapps” é proporcionada pelas estruturas peculiares que neles se desenvolveram em função 

do movimento, resfriamento e conteúdo em gases de lava efusiva. Tais feições são 

observadas, sobremaneira, nas escarpas da Formação Serra Geral, nos limites com a 

depressão periférica da sequência sedimentar da bacia do Paraná.  

 

A idade do conjunto das rochas vulcânicas, obtida através do método K-Ar em rocha total e 

em feldspato e biotita, mostra distribuição, no tempo, de 115 a 135 milhões de anos. Assim 

sendo, pode ser esse magmatismo datado como neojurássico-eocretáceo, tendo as 

manifestações perduradas em conjunto pelo menos 20 milhões de anos (MELFI, 1967). 

 

Figura 33: Configuração da Formação Serra Geral no Paraná 

 

 
Fonte: Adaptado de Mineropar, 2004. 
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5.1.4.2 Geologia nas Áreas de Influência 

 

Objetivando o reconhecimento das características geológicas e geotécnicas das camadas 

de solo e subsolo do terreno, foram efetuados estudo por meio de sondagens e análise 

descritiva dos afloramentos de solo exposto e rochas nos limites pretendidos para o 

empreendimento. 

 

Após as visitas técnicas de campo, foram selecionados vinte e quatro pontos de 

afloramentos descritos no entorno e sobre a área do empreendimento a fim de registrar a 

ocorrência aparente do material contido ao longo da área no que diz respeito à geologia, 

dentre outros aspectos do meio físico. Logo abaixo segue um modelo preenchido de ficha 

de descrição destes afloramentos. 

 

Figura 34: Modelo preenchido de ficha de descrição de Afloramento 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

A disposição destes pontos descritos pode ser visualizada na Figura 35 e a sua descrição 

encontra-se nos Apêndices deste relatório.  

 

PONTO

Vista Imagem Aérea - GOOGLE EARTH DESCRIÇÃO DO AFLORAMENTO

Proximo aos limites da AID é encontrado 

afloramento rochoso com saprolitos de rocha 

parcialmente aflorantes e evidencias de 

amigdalas da rocha basaltica. Observa-se uma 

crista alinhada sentido N250.Com medidas de 

Fratura N290/70 e N40/80.

REGISTROS - FOTOS

COORDENADAS DATA : 06/10/2011

AF - 05
X Y Local: Eixo Leste

459161 7393069 Municipio: Apucarana / PR
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Figura 35: Localização dos Pontos de Afloramento  

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Foram selecionados alguns trechos a serem investigados por meio de sondagens à trado, 

SPT e/ou rotativa que auxiliassem no desenvolvimento dos temas relativos ao meio-físico, 

direcionados a aspectos da geologia e geotecnia do estudo em desenvolvimento. 

 

Seguiu-se a idéia de priorizar áreas programadas pelo projeto para realização de cortes 

devido à importância da analise dos taludes em solo e/ou rocha; e também as áreas de 

movimentação de terra, para analisar as características deste material (solo ou rocha) 

quanto à compactação ou resistência. Mas também foram consideradas áreas de aterro. 

 

Por se tratar de uma região predominantemente de uma mesma litologia, a de rocha 

basáltica, seria interessante uma diferenciação das características geológicas quanto a 

forma de ocorrência desta unidade, como em áreas de solo espesso, áreas de blocos de 

rocha e ocorrência de rocha aflorante. 
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Foram, portanto, selecionados os seguintes trechos, seguindo o estaqueamento: 

 

 Tramo Sul 

 

 Estacas 50-70: Realização das sondagens à trado ST04 E ST05 em corte, ambas 

impenetráveis ao trado em 10,20m e 8,70m, respectivamente. Nestas caracterizou-

se o solo composto predominantemente por argila siltosa vermelha, de plasticidade 

baixa e com ocorrência local de fragmentos de rocha; 

 Estacas 210-230: Área programada para aterro, localizado próximo a áreas de 

movimentação de terra. Realização da sondagem ST13, a qual obteve profundidade 

programada e realizada a 1,50m em solo constituído por argila pouco siltosa 

vermelha, de plasticidade e umidade baixas. Estão programadas sondagens a 

percussão a serem realizadas neste trecho; 

 Estacas 355-375: Trecho programado para corte, realização da sondagem ST18, a 

qual foi impenetrável ao trado em 3,45m, em solo argilo siltoso vermelho a variegado 

com plasticidade e umidade baixas. Neste trecho está programada a realização de 

sondagem mista; 

 Estacas 750-800: Trecho programado para realização de corte, realização das 

sondagens ST46, ST47, ST48, ST49, ST50, ST51 e ST52, sendo que cinco destas 

foram impenetráveis ao trado antes da profundidade programada. Sendo elas: ST46 

em 8,35m; ST47 em 10,15m; ST48 em 10,00m; ST50 em 8,00m e ST51 em 7,45m. 

De forma geral pode-se considerar o material caracterizado nas sondagens como um 

solo composto por argila pouco siltosa vermelha a variegada intercalada a argila 

variegada amarela de plasticidade baixa e umidade média, com ocorrência de níveis 

com concentração de fragmentos de rocha, tratando-se de um solo espesso bem 

característico. Em nenhuma destas foi atingido o nível d’água. 

 

 Tramo Leste 

 

 Estacas 1420-1435: Trecho programado para corte com ocorrência de blocos de 

rocha, vistos em campo. Proximidade com área urbana, realização das sondagens 

ST87 e PT88. Ambas com solo constituído predominantemente por argila siltosa de 

plasticidade e umidade baixas, atingindo a profundidade de 2,50m e 8,50m, 

respectivamente; 

 Estacas 1540-1570: Trecho programado para corte, com solo. Realização das 

sondagens ST97, PT98, ST99 E ST100. Onde somente PT98 foi impenetrável ao 

trado antes da profundidade programada, atingindo 7,35m. Em todas, o material 

caracterizado foi com argila siltosa a pouco siltosa vermelha, com plasticidade e 

umidade baixas, não atingindo o nível d’água; 

 A região de Apucarana, conforme anteriormente citado, está inserida no domínio do 

Terceiro Planalto Paranaense. A constituição geológica da região é relativamente 
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simples, representada pelas rochas basálticas da Formação Serra Geral, formadas 

por derrames de lavas do grande vulcanismo fissural ocorrido durante a era 

Mesozóica; 

 Como característica marcante desta unidade e ocorrente na área de estudo tem-se o 

predomínio de grande espessura de solo avermelhado, taludes com mais de 5m de 

altura (Figura 36). De composição predominantemente argilosa, produto de alteração 

de rocha basáltica. Na imagem a seguir visualiza-se um corte exposto pela linha 

férrea atual, possibilitando a vista em perfil do solo residual. 

 

Figura 36: Talude de corte existente com vista do solo residual  

 
Fonte: Ecotécnica, 2011. 

 

Os derrames oriundos desta formação geológica constituem uma série de unidades 

superpostas as quais deram origem a extensos platôs, hoje profundamente dissecados 

pelos processos de modelado do relevo. Os diversos derrames apresentam como feições 

típicas estruturas vesiculares ou amigdalóides de escape de gases no topo e disjunções 

poliédricas e fraturas de resfriamento. Localmente, em alguns pontos próximos a BR-369 e a 

acessos secundários, há ocorrência de solo composto com diversos blocos decimétricos e 

métricos de basalto, com diversos graus de alteração, com estruturas preservadas da rocha 

original, sendo possível observar amigdalas na rocha (Figura 37 e Figura 38). Muitas vezes 

a erosão e decomposição seletivas fazem ressaltar na topografia as unidades de derrames, 

formando verdadeiras escarpas representadas por áreas com declividades acima de 20%. 
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Figura 37: Solo com blocos de rocha Figura 38: Detalhe de amostra de rocha com 
vesículas e amigdalas 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

A Formação Serra Geral é constituída por uma série de lavas basálticas toleíticas de textura 

afanítica (fina), cinza-escuras a negras (Figura 39 e Figura 40),geralmente com alto grau de 

fraturamento. O padrão de fraturamento, juntamente com as zonas vesiculares do topo dos 

derrames, funcionam como canais alimentadores de aquíferos subterrâneos, necessitando 

medidas de monitoramento da descarga de efluentes químicos e industriais para evitar a 

contaminação das águas subterrâneas. 

 

Figura 39: Detalhe da basalto com textura 
afanítica 

Figura 40: Bloco métrico de rocha basaláltica 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Em alguns poucos trechos da BR-369 ocorrem cortes em rocha com aproximadamente 7m 

de altura (Figura 41). Tratando-se de afloramento de basalto maciço, que em sua porção 

basal apresentam amigdalas, faixas de até 1m, próximas a cota 790, com duas famílias de 

fraturas bastante evidentes (Figura 42). Constituindo áreas com um menor grau de alteração 

intempérico. 
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Figura 41: Corte de estrada em rocha Figura 42: Detalhe do afloramento de Basalto 
fraturado 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Ocorrente também na forma de blocos, a rocha basáltica constitui aglomerados de blocos 

maciços facetados e muitas vezes arredondados (Figura 43 e Figura 44), característicos de 

sua formação geológica. A estas formas pode-se atribuir a resposta a ações intempéricas. 

 

Figura 43: Blocos de basaltos próximos a BR-
369 

Figura 44: Blocos de rocha em estrada 
secundária 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Os depósitos de sedimentos recentes ocupam as áreas de fundo de vale. Estes depósitos 

são formados predominantemente por sedimentos imaturos, argilosos a arenosos, 

inconsolidados. Ocorrem principalmente nas várzeas dos rios da região, em área sujeita à 

inundação. São depósitos compostos por partículas argilosas e arenosas, desagregadas 

dos solos formados sobre as rochas basálticas, com proporções variáveis de matéria 

orgânica, de coloração castanha a cinza escura, com espessuras que atingem até 3 metros 

de profundidade (MINEROPAR ,2004). 

 

O padrão da rede de drenagem é condicionado pelas estruturas de falhas e fraturas da 

sequência litoestratigráfica aflorante e, junto com os depósitos de fundo de vale, funcionam 
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como canais de comunicação e recarga dos aquíferos subterrâneos.  

 

Interceptando a ADA, em afluentes do Rio Água da Juruba, próximo a região sul do Eixo 

Leste, ocorrem drenagens onde há o predomínio de rocha aflorante em suas margens e 

também na porção basal, formando lajes de basalto, com fraturamento bem marcado, como 

pode ser visualizado nas figuras a seguir. 

 

Figura 45: Vista das margens do córrego em 
rocha 

Figura 46: Vista de laje de rocha em outro 
córrego 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

5.1.4.3 Potencial Mineral 

 

Para uma análise das possíveis interferências no potencial local para atividade minerária 

devido ao empreendimento e para a investigação de lavras e áreas em operação mineral 

nas áreas de influência da região em questão, foi desenvolvida uma combinação das 

informações quanto à geologia local e os processos de mineração requeridos junto ao 

DNPM – Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (Figura 47). Na descrição, seguida 

pelo número de cada processo, há a identificação do estágio atual, da área requerida em 

hectares, do último evento de descrição do andamento do processo, do bem mineral 

requerido e do seu respectivo uso declarado e da empresa requerente. 
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Figura 47: Mapa Geológico com Polígonos de Pesquisa Requeridos junto ao DNPM 

 
Fonte: Mapa Geológico adaptado de MINEROPAR 2006, escala 1:250.000;  

Polígonos de Mineração – SIGMINE-DNPM, 2011. 
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Em análise dos requerimentos de pesquisa e mineração junto ao DNPM, foram identificados 

no interior do limite municipal de Apucarana somente 05 processos ativos de mineração. 

Sendo que 04 deles estão contidos dentro do limite da AII. Dentre estes 03 contidos nos 

limites da AID e nenhum deles interceptando o eixo da ADA.  

 

Na maioria dos processos, a substância requerida e lavrada é o basalto provindo da 

Formação Serra Geral do Grupo São Bento, com uso principalmente para brita. Dentre eles, 

estão os processos de numeração 826536/2010 e 826066/2007, os quais possuem como 

ponto de amarração as coordenadas Lat-23°30'58''357, Long-51°25'23''254 e Lat-

23°31'00''800, Long-51°25'11''900, respectivamente (Figura 48). Sendo que o primeiro 

encontra-se em fase de Autorização de Pesquisa e o segundo em Disponibilidade para 

Pesquisa. 

 

Figura 48: Detalhe de processos de mineração com Possível Potencial para Extração de Brita 

 

 

Fonte: Polígonos de Pesquisa - SIGMINE-DNPM, 2011; sobre Imagem do GOOGLE EARTH, 
2011. 

 

Outro processo, já em fase de concessão de lavra, trata-se de uma pedreira em atividade 

sob o número do processo 826096/1997 com ponto de amarração na coordenada Lat-

23°35'30''100, Long-51°25'34''900, contida entre o eixo leste e sul da ADA, dentro dos 

limites da AID. A qual pode ser considerada uma área em potencial considerando que esteja 

em condições de exploração e comercialização do minério, visando a utilização na execução 

das obras referentes ao empreendimento em questão. 
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O processo de número 820572/1986 também está em fase de concessão de lavra, mas para 

a substância de água mineral com uso especificado para engarrafamento, possui ponto de 

amarração na coordenada Lat-23°34'46''000, Long-51°22'07''400, com o primeiro vértice 

distante 520m da confluência do córrego da Juruba com o Ribeirão do Cerne. Ambos os 

processos podem ser visualizados em detalhe na figura a seguir (Figura 49). 

 

Figura 49: Detalhe de processos de mineração com concessão de Lavra para Basalto e Água Mineral 

 

 
 
Fonte: Polígonos de Pesquisa - SIGMINE-DNPM, 2011; sobre Imagem do GOOGLE EARTH, 2011. 

 

5.1.5 Pedologia 

 

Os solos podem ter diferentes formas de definição. Em geologia é considerado como o 

produto do intemperismo físico e químico das rochas, situado na parte superficial do manto 

de intemperismo. Constitui-se de material rochoso desintegrado e decomposto. Em 

pedologia corresponde a todo material natural constituído de camadas ou horizontes de 

compostos minerais e/ou orgânicos com variadas espessuras, diferindo do material original 

por propriedades morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas e por características 

biológicas. Para a mecânica dos solos, considera-se que é todo material terroso encontrado 

na superfície da crosta, de origem orgânica ou inorgânica, que é escavável por meio de 

qualquer equipamento (pá, picareta, etc.), ou de fácil desagregação pelo manuseio ou ação 

da água. 

 

Dentro das caracterizações de solo existentes, destaca-se para esse trabalho aquela que 

atenda aos parâmetros voltados a identificação do solo visando sua capacidade de suporte 
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a empreendimentos com fins de engenharia e geotécnicos. Por isso, para o presente estudo 

foi considerada uma classificação de solos sob a denominação de materiais inconsolidados. 

São considerados materiais inconsolidados todos os materiais que estão entre o topo do 

substrato rochoso e a superfície, independente de serem residuais ou retrabalhados. São 

produtos das ações dos processos secundários sobre as rochas. São dinâmicos e sofrem 

mudanças tanto com a continuidade dos processos secundários como devido às atividades 

antrópicas. Dentro dessa classificação na área especifica de estudo, estão inseridos os 

aluviões e os sedimentos provindos da Formação Serra Geral. 

 

Visando uma ampla abordagem desse tema que envolve diferentes interesses 

multidiciplinares, procurou-se também apresentar a inserção da área de estudo no mapa de 

solos desenvolvido pela EMBRAPA e seguir uma descrição dos solos conforme o sistema 

brasileiro de classificação de solos da EMBRAPA 1999, considerando a atualização da sua 

segunda edição, publicada em 2006. Assim é apresentado nesse trabalho uma classificação 

em relação a EMBRAPA 2006 identificando as classes do 1°nível categórico (ORDEM) por 

analogia a partir das características físicas observadas nos levantamentos de campo. 

 

Figura 50: Mapa de Solos 

 
Fonte: Adaptado de SIBCS, 2006. 

 

A partir da Figura 50 pode-se definir os seguintes solos no interior da ADA: 

 

 Latossolos Vermelhos Distroférricos 

 

Solos denominados Latossolos são constituídos por material mineral, apresentando 

horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 

200cm da superfície do solo ou dentro de 300cm, se o horizonte A apresenta mais que 
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150cm de espessura. 

 

Localmente caracterizam-se por se tratar de solos bem drenados, derivados de rochas 

básicas, contendo teores elevados em Fe2O3, MnO e, normalmente, TiO2, com forte 

atração magnética. Até 1999 eram classificados como Latossolos Roxos. São muito 

profundos, friáveis ou muito friáveis quando úmidos, argilosos ou muito argilosos.  

 

Têm como principal limitação a baixa fertilidade natural, pois são solos distróficos, com baixa 

saturação por bases. De modo geral, são bem providos de micronutrientes, o que não 

acontece com a maioria dos Latossolos.  

 

São bastante resistentes à erosão laminar, devido às suas características físicas de boa 

permeabilidade e porosidade, quando em condições naturais ou quando bem manejados. 

 

Submetidos a cultivos intensivos pela aração, ou sucessivas gradagens, sofrem uma 

compactação subsuperficial favorecendo o encrostamento superficial, o que aumenta 

consideravelmente a suscetibilidade à erosão e diminui a produtividade. Em condições de 

manejo inadequado, desenvolvem-se ravinas e pequenas voçorocas com facilidade. 

 

 Neossolos Litólicos Húmicos 

 

Os Neossolos correspondem a solos pouco evoluídos e sem qualquer tipo de horizonte B 

diagnóstico. Horizontes glei, plíntico e vértico, quando presentes, não ocorrem em condições 

diagnóstica. 

 

A subordem Neossolos Litólicos trata-se de solos com horizonte A ou hístico, assente 

diretamente sobre a rocha ou sobre 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 2mm (cascalhos, calhaus e matacões) e que apresentam um contato lítico ou 

fragmentário dentro de 50cm da superfície do solo. Admite um horizonte B em início de 

formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. A 

complementação nominal Húmicos corresponde a solos com horizonte A húmico. 

 

 Nitossolos Vermelhos Distroférricos e Eutroférricos 

 

Os Nitossolos são solos classificados com 350g/kg ou mais de argila, constituídos por 

material mineral que apresentam horizonte B nítido imediatamente abaixo do horizonte A ou 

dentro dos primeiros 50cm do horizonte B, com argila de atividade baixa ou caráter alítico na 

maior parte do horizonte B, dentro de 150cm da superfície do solo. 

 

Originados de rochas básicas, com teores relativamente elevados de Fe2O3, maiores que 
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15%. Antes de 1999, eram conhecidos como Terra Roxa Estruturada. São solos profundos 

ou de profundidade média, bem drenados, com textura argilosa ou muito argilosa ao longo 

do perfil e reduzido gradiente textural. São solos com boas condições físicas.  Apresentam 

como principais limitações a baixa saturação por bases e, no caso de relevo ondulado, a 

suscetibilidade à erosão e a presença de pedregosidade e rochosidade. 

 

Especificamente, a subordem de Nitossolos Vermelhos Distróficos trata-se de solos com 

saturação por bases baixas (V<50%) e teores de Fe2O3 (pelo H2SO4) de 15% a < 36% na 

maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B (inclusive BA). E a subordem de Nitossolos 

Vermelhos Eutroférricos trata-se de solos com saturação por bases altas (V≥50%) e teores 

de Fe2O3 (pelo H2SO4) de 15% a < 36% na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte 

B (inclusive BA). 

 

Figura 51: Lavoura entre colheitas Figura 52: Vista de lavoura de café 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Figura 53: Vista geral de área de lavoura 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011. 
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Figura 54: Solo estruturado Figura 55: Solo em meio a rocha alterada 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

5.1.6  Recursos Hídricos 

 

5.1.6.1 Introdução 

 

A política estadual elenca como princípios a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento, os usos múltiplos, o reconhecimento da água como um bem finito e 

vulnerável, o reconhecimento do valor econômico da água e o da gestão descentralizada e 

participativa. Por definição, a bacia hidrográfica é uma região geográfica limitada por um 

divisor de águas (terreno mais elevado), que direciona as águas da chuva (precipitação) de 

uma área mais alta para uma mais baixa, formando, a partir de vários afluentes, um curso 

de água principal.  

 

De acordo com a Resolução CERH/PR nº 49, de 20 de dezembro de 2006 o estado do 

Paraná está dividido em 16 bacias hidrográficas, sendo elas: Bacia hidrográfica do Iguaçu, 

Ivaí, Piquiri, Tibagi, Itararé, Cinzas, Pirapó, Paranapanema I, Paranapanema II, 

Paranapanema III, Paranapanema IV, Paraná I, Paraná II, Paraná III, Ribeira e Litorânea 

(Figura 56). 

 

Dentre essas bacias, três delas são interceptadas pela ferrovia, a Bacia do Rio Tibagi, do 

Rio Ivaí e uma pequena parte da Bacia do Rio Pirapó. Na Bacia do Tibagi, as sub- bacias 

que são cortadas pelo empreendimento são: Ribeirão do Cerne, Ribeirão da Raposa e 

Ribeirão do Xaxim. Na Bacia do Ivaí são: Córrego Tuela, Ribeirão Barra Nova, Ribeirão 

Biguaçu. Já na Bacia do Pirapó apenas uma pequena parte do Córrego Itambé abrange o 

contorno ferroviário (Figura 56).  
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Figura 56: Mapa das Bacias Hidrográficas do Estado do Paraná 

  

 

Fonte: SEMA (2010) 

 

5.1.6.2 Hidrologia 

 

A. Métodologia para análise das águas superficiais 

 

O estudo hidrográfico foi realizado a partir da descrição das bacias hidrográficas afetadas e 

por meio de análises da qualidade da água, tanto na AII quanto na AID. 

 

A caracterização da AII foi centrado nas sub bacias interceptadas pela proposta do 

contorno, considerando, portanto, as sub bacias do Ribeirão do Saci, Ribeirão da Raposa e 

do Ribeirão do Cerne, pertencentes à bacia do Tibagi; sub bacias do Ribeirão Biguaçu, 

Córrego Tuela e Ribeirão Barra Nova da bacia do Ivaí e a sub bacia do Córrego Itambé 

pertencente a bacia do Pirapó. Já para a AID, foram considerados os rios interceptados pelo 

traçado da ferrovia.  

 

Foram realizadas análises da qualidade de água na AII e na AID. Na AII foram considerados 

dois pontos, utilizando dados de pontos de monitoramento do Instituto das Águas do 

Paraná. Já na AID a qualidade das águas foi realizada por meio de coleta em pontos 

próximos às interseções do traçado da Ferrovia. Em cada ponto, buscou-se aproximar ao 

máximo da intersecção prevista, o que algumas vezes não foi possível devido à 

inacessibilidade do ponto. Os trabalhos de campo foram realizados entre os dias 24 e 25 de 

outubro e a coleta para a análise da qualidade da água foi feita no dia 7 e 8 de novembro de 

2011 pela empresa Bioagri Ambiental Ltda. 

 

Para avaliação hidrológica, foram consideradas séries históricas de vazões de estações 

fluviométricas dos principais rios, localizadas nas bacias hidrológicas estudadas. As 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -127- EF-481 

estações foram selecionadas quando sua localização se apresentava o mais próximo 

possível dos principais rios no trecho atravessado pela ferrovia. 

 

B. Caracterização do sistema hidrográfico 

 

Sistema Hidrográfico da AII 

 

Os recursos hídricos de Apucarana pertencem à tributários de três bacias hidrográficas: a do 

rio Pirapó, do rio Tibagi e do rio Ivaí, sendo as águas da bacia hidrográfica do alto rio Pirapó 

de grande importância com relação à captação de águas para abastecimento, 

desenvolvimento de atividades agropecuárias e turismo ecológico da grande maioria das 

cidades da região (Figura 57). A  

Tabela 17 apresenta os principais rios e a área do município de Apucarana em cada bacia. 

 

A noroeste da cidade encontram-se os formadores do rio Pirapó, com sua nascente próxima 

à BR-369. A leste encontram-se o córrego Ouro Fino, formador da represa do Schmidt, e 

que mais a jusante recebe o nome de Ribeirão da Raposa, Águas da Juruba e Córrego 

Herval. Todos estes rios desenvolvem-se na direção geral leste, pertencentes à bacia 

hidrográfica do Tibagi. Ao sul da cidade, o córrego Araranguá, um dos formadores do 

Ribeirão Barra Nova, o Córrego Umai e Ribeirão Biguaçu, entre os mais importantes. Estes 

contribuintes têm o seu curso na direção norte-sul e pertencem à bacia hidrográfica do Ivaí. 

 

O Sistema Hidrográfico foi caracterizado com base nas descrições dos regimes hidrológicos 

Bacias 

Hidrográficas 
Área 
(Km²) 

Extensã
o (Km) 

Afluentes e Rios Contribuintes 

Área do 
Município 
Na Bacia 

(%) 

Bacia 
hidrográfica do 

Pirapó 
5.023 168 

Pirapó, Bandeirantes do Norte, Ribeirão 
Vagalume, Uniflor, Caxanga, Colorado, Atalaia, 

Triunfo, Valência, Jupira, Santa Rita, 
Cachoeirinha, Ipiratinga, Fernão Dias, do 

Inventor e Pitangueiras 

30,7 

Bacia 
hidrográfica do 

Tibagi 
24.713 550 

Taquara, Apertados, Três Bocas, Iapó, São 
Jerônimo, Tibagi, Jacutinga, Congonhas, das 
Antas, Pitangüi, Conceição, Couro de Boi, das 

Abóboras, Barra Funda, Rosário, Pinhalzinho, do 
Areião, Marrecas Grande, Imbauzinho, Santa 

Rosa, Palmito, da Cotia, São Francisco, Sabão, 
do Quati, Lajeadinho, Alegre, das Laranjeiras, 

Quebra Perna, Pinheiro Seco e Lambari 

34,2 

Bacia 
hidrográfica do 

Ivaí 
36.622 685 

Alonzo, Bom, das Antas, São João, Corumbataí, 
Mourão, Ivaí, Ligeiro, dos Índios, Paranavaí, 

Borboleta, Ribeirão dos Patos, Marialva, 
Suruqua, São Mateus, Bandeirantes, Pinguim, 
Keller, Barbacena, Cambará, Pitanga, Barra 
Preta, Ariranha, Azul, Pindauva, Cascata, 

Jacutinga, Bugre, da Saudade, Vora e São Tomé 

35,1 
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(vazões) e qualidade das águas. 
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Figura 57: Bacias hidrográficas que fazem pertencem a AII 

 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Apucarana (2008) 
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Tabela 17: Bacias hidrográficas e principais afluentes 
Fonte: IPARDES (2006), SEMA (2010) 

 

C. Sistema hidrográfico da AID e ADA 

 

A AID é composta pelos rios que cortam e que se encontram dentro de uma distância de 

1000m do traçado da ferrovia. Os principais rios são: Ribeirão Barra Nova e Córrego Umari, 

pertencentes ao Ribeirão Barra Nova, Água da Juruba da sub bacia do Ribeirão do Cerne, 

Córrego Cacequi do Ribeirão Biguaçu e o Ribeirão da Raposa. A Tabela 18 apresenta os 

rios que interceptam a ferrovia e suas respectivas bacias hidrográficas. A Bacia do Rio 

Pirapó possui apenas uma pequena parte do Rio Itambé na AID. 

 

Tabela 18: Bacias hidrográficas interceptadas pela ferrovia 

Bacia Sub Bacia Rios que Interceptam a Ferrovia 
Extensão Aproximada 

(km) 

Tibagi 

Ribeirão da Raposa Ribeirão da Raposa 15 

Ribeirão do Xaxim Ribeirão do Xaxim 17 

Ribeirão do Cerne 
Água de Sergio Juruba 4 

Água da Juruba 12 

Ivaí 

Córrego Tuela Córrego Tuela 11 

Ribeirão Barra Nova 

Água Pinhalão 3 

Ribeirão Barra Nova 17 

Córrego Umari 10 

Ribeirão Biguaçu 

Água Canhacari 3 

Água Purus 3 

Córrego Cacequi 9 

Agualcatu 3 

Pirapó Ribeirão Caviúna Córrego Itambé 3 

 

Bacias 
Hidrográficas 

Área 
(Km²) 

Extensã
o (Km) 

Afluentes e Rios Contribuintes 

Área do 
Município 
Na Bacia 

(%) 

Bacia 
hidrográfica do 

Pirapó 
5.023 168 

Pirapó, Bandeirantes do Norte, Ribeirão 
Vagalume, Uniflor, Caxanga, Colorado, Atalaia, 

Triunfo, Valência, Jupira, Santa Rita, 
Cachoeirinha, Ipiratinga, Fernão Dias, do 

Inventor e Pitangueiras 

30,7 

Bacia 
hidrográfica do 

Tibagi 
24.713 550 

Taquara, Apertados, Três Bocas, Iapó, São 
Jerônimo, Tibagi, Jacutinga, Congonhas, das 
Antas, Pitangüi, Conceição, Couro de Boi, das 

Abóboras, Barra Funda, Rosário, Pinhalzinho, do 
Areião, Marrecas Grande, Imbauzinho, Santa 

Rosa, Palmito, da Cotia, São Francisco, Sabão, 
do Quati, Lajeadinho, Alegre, das Laranjeiras, 

Quebra Perna, Pinheiro Seco e Lambari 

34,2 

Bacia 
hidrográfica do 

Ivaí 
36.622 685 

Alonzo, Bom, das Antas, São João, Corumbataí, 
Mourão, Ivaí, Ligeiro, dos Índios, Paranavaí, 

Borboleta, Ribeirão dos Patos, Marialva, 
Suruqua, São Mateus, Bandeirantes, Pinguim, 
Keller, Barbacena, Cambará, Pitanga, Barra 
Preta, Ariranha, Azul, Pindauva, Cascata, 

Jacutinga, Bugre, da Saudade, Vora e São Tomé 

35,1 
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D. Hipsometria 

 

O mapa hipsométrico (Figura 58) evidencia a localização dos divisores das três bacias 

hidrográficas (Pirapó, Ivaí e Tibagi), em altitudes acima de 800 metros, dispostos no sentido 

leste-oeste, com ramificação para o sentido nordeste acompanhando o traçado da rodovia 

BR 369. 

 

Os cursos de água que drenam para a bacia do Tibagi, localizados a leste do município tem 

seus formadores na cota acima de 850 metros, atingindo a cota aproximada de 730 metros 

no ribeirão da Raposa e 745 metros no ribeirão do Cerne em regiões onde está previsto o 

ramal ferroviário.  

 

Figura 58: Mapa hipsométrico 

 

Base: IBGE, Folha topográfica SF-22-Y-D 1:250.000, (1877) 
Fonte: EMBRAPA, (2011) 

 

Os afluentes formadores do Rio Bom que drenam para a bacia do Ivaí, tem suas nascentes 

na altitude acima de 800 metros, localizados ao longo da rodovia BR 369 e BR 376, como é 

o caso do Ribeirão Barra Nova e Biguaçu, e chegam a altitude de 680 metros nas áreas 

próximas ao projeto.  

 

Os afluentes formadores do Rio Pirapó tem suas nascentes próximas a rodovia BR 369, na 

cota acima de 800 metros e declinando a cota de aproximadamente 610 metros junto à 

confluência com o rio Caviúna. 
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A carta de declividade (Figura 59) apesar da limitação de escala (1:250.000) mostra que a 

grande parte da região cortada pelo eixo da ferrovia apresenta declividade inferiores a  10°. 

 

Figura 59: Mapa de declividade 

 

Base: IBGE, Folha topográfica SF-22-Y-D 1:250.000, (1877) 
Fonte: EMBRAPA, (2011) 

 

E. Enquadramento dos cursos de água 

 

Bacia do Rio Pirapó 

 

A Bacia Hidrográfica do Pirapó possui uma área total de 5.098,10 km², cerca de 3% da área 

do estado, e uma população de 485.895 habitantes, em torno de 5% do total do estado. 

 

O rio Pirapó nasce no município de Apucarana a cerca de 1.000 m de altitude e escoa para 

a direção norte, percorrendo uma extensão de 168 km até sua foz no rio Paranapanema, a 

cerca de 300 metros de altitude no município de Jardim Olinda. A bacia apresenta, em usos 

rurais, potencial de contaminação por run-off agrícola, uma vulnerabilidade à contaminação 

do aqüífero Caiuá e ainda apresenta-se como um núcleo com alto volume de agrotóxicos 

comercializados.  

 

A portaria da Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SUREHMA) n° 

004/91, enquadra os cursos d’água da Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó, de domínio do 

Estado do Paraná. Segundo essa portaria, todos os cursos d’água da Bacia do Pirapó 
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pertencem à Classe 2, salvo as seguintes exceções: 

 

 Rio Caitú, manancial de abastecimento público do município de Mandaguari, que 

pertence à Classe “1”. 

 Ribeirão Benjoim, manancial de abastecimento público do município de Mandaguari, que 

pertence à Classe “1”. 

 Ribeirão Paracatu, manancial de abastecimento público do município de Nova 

Esperança, que pertence à Classe “1”. 

 Ribeirão Ema, manancial de abastecimento público do município de Rolândia, que 

pertence à Classe “1”. 

 Córrego Mandacarú, afluente do Ribeirão Maringá, contribuinte da margem esquerda do 

Rio Pirapó, município de Maringá, que pertence à classe “3”. 

 

Bacia do Rio Tibagi  

 

A Bacia Hidrográfica do Tibagi possui uma área total de 24.713 km², está dividida nas 

seguintes Unidades Hidrográficas de Gestão de Recursos Hídricos: Alto Tibagi e Baixo 

Tibagi. O principal rio possui uma extensão de 550 km, iniciando na Serra das Almas, 

município de Palmeira, desaguando no rio Paranapanema (Prefeitura de Tibagi). Os 

principais afluentes da margem direita, de montante para jusante, do rio Tibagi são: Pitangui, 

Iapó, Ribeirão das Antas e Congonhas. Já os afluentes da esquerda, de montante para 

jusante, são: Imbituva, Capivari, Imbaú, Apucarana, Apucaraninha, Taquara, Apertados e 

Três Bocas.  

 

A vazão média do rio Tibagi no período de 1997 a 2000 foi de 378m³/h. A vazão superficial 

outorgada é de 55.229,1m³/h e subterrânea de 14.347m³/h (Instituto das Águas do Paraná, 

2009). 

 

Na região do Alto Tibagi, em usos rurais, há um potencial de contaminação por run-off 

agrícola e apresenta-se como um núcleo com alto volume de agrotóxicos comercializados. 

Já em sua porção urbana, o problema está na concentração de indústrias com alto potencial 

contaminante e na baixa infraestrutura urbana quanto aos sistemas de drenagem e 

esgotamento sanitário (SEMA, 2010). 

 

 A Portaria nº 003, de 21 de março de 1991, da SUREHMA, enquadra os cursos d’água 

da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, de domínio do Estado do Paraná. Segundo essa 

portaria, todos os cursos d’água da Bacia do Tibagi pertencem à Classe “2”, salvo as 

seguintes exceções: cursos d’água utilizados para abastecimento público e seus 

afluentes, que pertencem à Classe “1”: Rio Jataizinho, Rio Água Sete, Arroio de São 

Cristóvão, Córrego Curiúva, Rio Imbituvinha, Arroio Bom Jardim do Sul, Córrego da 

Chegada, Rio Formiga, Rio Quero Quero, Rio Pugas, Arroio Moinho ou Faxinal Grande, 
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Rio Maromba, Córrego Número Um e Rio Furneiro, Rio Harmonia e seus afluentes até a 

barragem da indústria Klabin do Paraná e Celulose S.A., Ribeirão Cambé e seus 

afluentes, afluentes da margem esquerda do Ribeirão dos Apertados, dentro dos limites 

do Parque Estadual da Mata do Godoy, Rio Quebra Perna, Rio Barrosinho e seus 

afluentes, que igualmente pertencem à Classe “1”. O Ribeirão Lindóia e seu afluente 

Ribeirão Quati e Arroio da Ronda, que pertencem à Classe “3”. 

 

Bacia do Rio Ivaí 

 

A bacia do rio Ivaí é a segunda maior bacia do Paraná, com área de 36.622,0 Km². O rio Ivaí 

possui uma extensão de 680 km e sua vazão média no período de 1974 a 2005 foi de 

712m³/h. Apucarana possui 34,2% de sua área nesta bacia. 

 

O rio principal nasce no município de Prudentópolis nas águas do rio dos Patos com o rio 

São João no segundo planalto e tem sua foz no rio Paraná, no município de Doutor 

Camargo. Seus principais afluentes são os rios: Alonso, Paranavaí e das Antas, pela 

margem direita e os rios Corumbataí, Mourão, Ligeiro e dos Índios, pela margem esquerda. 

 

Nos domínios do Alto Ivaí, em usos rurais, há um grande potencial de contaminação por run-

off agrícola. Já nos usos urbanos há um déficit na infraestrutura de esgotos e drenagem 

(SEMA, 2010). 

 

A Portaria n° 019/92 (SUREHMA) enquadra os cursos d’água da Bacia Hidrográfica do Rio 

Ivaí, de domínio do Estado do Paraná. Segundo essa portaria, todos os cursos d’água da 

bacia do Ivaí pertencem à Classe “2”, salvo as seguintes exceções: 

 

Todos os cursos d’água utilizados para abastecimento público e seus afluentes, desde suas 

nascentes até a seção de captação para abastecimento público, quando a área desta bacia 

de captação for menor ou igual a 50 (cinquenta) quilômetros quadrados, tais como os abaixo 

relacionados, pertencem à classe “1”: 

 

 Córrego Carpinteiro, manancial de abastecimento público do município de Borrazópolis; 

 Rio Coleixo, manancial de abastecimento público do município de Cândido de Abreu; 

 Ribeirão Bolívar, manancial de abastecimento público do município de Cianorte; 

 Rio São Joaquim, manancial de abastecimento público do município de Corumbataí do 

Sul; 

 Rio São Pedro, manancial de abastecimento público do município de Faxinal; 

 Arroio do Passarinho, manancial de abastecimento público do município de Ivaí; 

 Rio Pindaúva, manancial de abastecimento público do município de Ivaiporã; 

 Rio Marumbi, manancial de abastecimento público do município de Jandaia do Sul; 

 Córrego Guaritá, manancial de abastecimento público do município de Lunardell; 
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 Ribeirão Palmital, manancial de abastecimento público do município de Paraíso do 

Norte; 

 Ribeirão das Araras, manancial de abastecimento público do município de Paranavaí; 

 Ribeirão Floresta, manancial de abastecimento público do município de Paranavaí; 

 Rio Ernesto, manancial de abastecimento público do município de Pitanga; 

 Rio Escrita, manancial de abastecimento público do município de Rosário do Ivaí; 

 Rio Macaco, manancial de abastecimento público do município de São João do 

Ivaí.Ribeirão Figueira, manancial de abastecimento público do município de Terra 

Boa.Córrego Cleópatra e seu afluente, Córrego Moscado, município de Maringá, até a 

sua foz no Ribeirão Pinguim, que pertencem à classe “3”. 

 

F. QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A qualidade da água está diretamente relacionada aos usos e atividades desenvolvidas em 

determinada região. As análises nas proximidades refletem, ainda que indiretamente, a 

situação das bacias contribuintes, e torna-se possível proceder a uma correlação quanto às 

características da região.  

 

Utilizou-se para essa análise, dados disponibilizados pelo Instituto das Águas do Paraná de 

02 estações de monitoramento de qualidade da água, no entorno de Apucarana, dentro da 

AII e 5 pontos de amostragem coletadas pela equipe da Ecotécnica Tecnologia e 

Consultoria Ltda na AID, exclusivamente para o presente trabalho e encaminhadas para 

análise pela empresa Bioagri Ambiental no mês de novembro de 2011. A classificação das 

águas é baseada na Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005. 

 

Como metodologia para a análise da qualidade da água foi utilizado neste trabalho o Índice 

de Qualidade das Águas (IQA). O Índice de Qualidade das Águas – IQA, proposto pela 

National Sanitation Fondation dos Estados Unidos, vem sendo utilizado para avaliar a 

qualidade das águas. Este se baseia na análise de 9 parâmetros (dos 35 existentes) 

indicadores de qualidade de água, atribuindo uma nota final que pode variar de 0 a 100.  O 

IQA é determinado pelo produto ponderado das qualidades da água correspondentes às 

variáveis oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de oxigênio, 

nitrogênio total, fósforo total, turbidez, sólidos totais e temperatura da amostra. Abaixo é 

demonstrada a fórmula utilizada no cálculo:  

 

 

Onde: 

 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi : qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva "curva 
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média de variação de qualidade", em função de sua concentração ou medida e; 

wi : peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função 

da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 

 

 

 

n: número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 

 

No caso de não se dispor do valor de algum dos 9 parâmetros, o cálculo do IQA é 

inviabilizado. Os parâmetros utilizados para o cálculo do IQA e respectivos pesos relativos 

são apresentados na Tabela 19. Após o cálculo pode-se classificar a amostra em níveis de 

qualidade (Tabela 20).  

 

Tabela 19: Parâmetros e Pesos do IQA 

 

Parâmetros Pesos 

Oxigênio Dissolvido 0,17 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 0,10 

Coliformes Termotolerantes (Fecais) 0,15 

Variação da Temperatura 0,10 

pH 0,12 

Nitrogênio Total 0,10 

Fosfato Total 0,10 

Sólidos Totais 0,08 

Turbidez 0,08 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2009) 

 

A Resolução do CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005, que revogou a Resolução 

CONAMA nº 20, de 18 de junho de 1986, estabelece as classes dos rios em função de seus 

usos e dos respectivos níveis de qualidade a serem mantidos.  

 

A qualidade da água pode ser avaliada conforme o valor do IQA, que corresponde também 

a uma determinada classe do rio, como observado na Tabela 20. Pode-se dizer, 

aproximadamente, que a faixa 91-100 corresponde à Classe 1, a faixa 71-90 à Classe 2, a 

faixa 51-70 à Classe 3, a faixa 26-50 à Classe 4 e a faixa 0-25 quando os parâmetros 

excedem os limites da Classe 4. 

 

Tabela 20: Relação entre IQA, classes dos rios e qualidade da água 

 

IQA Classe Qualidade da Água 

91 - 100 1 Ótima 

71- 90 2 Boa 
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IQA Classe Qualidade da Água 

51 - 70 3 Razoável 

26 - 50 4 Ruim 

00 - 25 Fora de Classe Péssima 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2009 

 

G. ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA (AII) 

 

Para análise da qualidade da água, foram utilizados dados de 2 estações de monitoramento 

da qualidade de água do Instituto das Águas do Paraná para verificação da situação dos 

rios. Foram escolhidas as estações mais próximas ao eixo da ferrovia, uma situada no rio 

Taquara e outra no rio Caviúna (Tabela 21). Foram usados dados dessas estações devido a 

maior quantidade de análises, dados históricos das estações do Instituto das Águas que 

representam resultados de 10 anos (1997 a 2007) de análises, enquanto que as análises da 

ADA são pontuais. 

 

Tabela 21: Localização dos pontos de monitoramento e análise 

Área Ponto de análise Rio Latitude Longitude 

AII 
Estação 1 Rio Taquara 491356.91 m E 7397839.30 m S 

Estação 2 Rio Caviúna 449881.56 m E 7402168.58 m S 

 

A partir dos dados da análise da qualidade de água da estação 1 (Tabela 22), verifica-se 

que os valores de coliformes excedem os limites permitidos para a classe do rio Taquara, 

classificado como classe II, em quase todos os anos. O índice de qualidade da água 

permaneceu quase sempre como razoável a bom, apenas no ano de 2005 foi considerada 

ruim. O mesmo ocorre com o rio Caviúna (Tabela 22) os valores de coliformes fecais 

permaneceram acima do limite. 

 

Tabela 22: Análise da qualidade da água Estação 1 – Rio Taquara 

Município: Londrina Rio: Taquara Bacia: Tibagi 

Altitude: 390,000 m Latitude: 23º 33' 38" Longitude: 51º 01' 51" 

Área de Drenagem: 819,00 km² 
 

 

Data OD COLI – FE pH DBO 
NIT-
TOT 

FOSF-
TOT 

TURB 
SOL-
TOT 

TEMP IQA Vazão 

  
(NMP/100mL)  (mg/L) 

(mg/L 
N) 

(mg/L 
P) 

(NTU) (mg/L) (ºC)  (m³/s) 

21/7/1997 7.10 3.000 7,2 4,00 1,08 0,123 32,0 107 18 64 24,630 

19/9/2000 9.80 300 7,5 1,00 1,00 0,146 20,0 141 23 75 23,59 

29/11/2000 9.16 1.700 7,9 2,20 1,00 0,095 44,0 156 24 65 8,321 

30/10/2001 8.16 1.500 8,2 2,00 0,30 0,017 13,0 56 28 69 6,109 

12/8/2003 8.30 170 7,7 2,00 0,70 0,017 15,0 110 16 77 4,914 

31/10/2005 8.82 900.000 7,5 11,00 1,10 0,340 330,0 225 23 38 40,232 

25/5/2006 9.00 5.000 8,0 3,10 0,39 0,024 10,0 52 19 65 7,757 

31/8/2006 8.80 8.000 7,9 2,00 0,40 0,003 4,0 22 18 65 2,949 

29/3/2007 7.80 30.000 7,9 2,00 0,41 0,075 23,0 92 24 58 16,824 
Valores do IQA: Péssimo (0-25) - Ruim (26-50) - Razoável (51-70) - Bom (71-90) - Ótimo (91-100) 

Excede limite da classe Valores estimados 
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Figura 60: Relação da vazão e índice da qualidade da água do Rio Taquara 

 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2011) 

 

Tabela 23: Análise da qualidade da água Estação 4 – Rio Caviúna 
Município: Apucarana Rio: Rio Caviúna Bacia: Tibagi 

Altitude: 600,000 m Latitude: 23º 29' 39" Longitude: 51º 29' 45" 

Área de Drenagem: 42,84 km² 
 

 

Data OD Coli – FE pH DBO 
Nit-
Tot 

Fosf-
Tot 

Turb 
Sol-
Tot 

Temp IQA Vazão 

  
(NMP/100mL)  (mg/L) 

(mg/L 
N) 

(mg/L 
P) 

(NTU) (mg/L) (ºC)  (m³/s) 

14/3/2005 7,10 22.000 7,7 2,00 0,60 0,065 35,0 110 25 58 1,042 

19/7/2005 9,80 23.000 8,0 3,00 0,30 0,031 12,0 104 16 59 0,285 

19/9/2005 9,16 23.000 7,8 2,00 0,55 0,029 13,0 55 20 60 0,277 

24/10/2005 8,16 28.000 8,2 3,00 0,60 0,068 111,0 117 22 47 0,720 

20/2/2006 8,30 40.000 7,6 2,00 0,96 0,097 128,0 138 20 47 0,638 

26/4/2006 8,82 38.000 7,8 3,40 0,40 0,052 13,0 60 18 58 0,898 

17/7/2006 9,00 23.000 7,7 2,10 0,38 0,009 9,0 64 17 61 0,391 

29/8/2006 8,80 130.000 7,9 2,00 0,46 0,044 8,0 252 14 53 0,273 

28/3/2007 7,80 35.000 8,0 2,00 0,40 0,045 14,0 97 22 58 1,692 

Valores do IQA: Péssimo (0-25) - Ruim (26-50) - Razoável (51-70) - Bom (71-90) - Ótimo (91-100) 

Excede limite da classe Valores estimados 
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Figura 61: Relação da vazão e índice da qualidade da água do Rio Caviúna 

 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2011) 

 

Após análise dos gráficos acima (Figura 60 e Figura 61), pode-se observar que o regime 

pluviométrico tem grande influencia no Índice de Qualidade da Água (IQA), onde em 

períodos de estiagem, os esgotos lançados irregularmente ficam acumulados nas galerias e 

valetas ou empoçados em rios e canais. Durante e logo após chuvas intensas todo o esgoto 

é levado rapidamente para os rios, contaminando suas águas. Dependendo da intensidade 

das chuvas e do tempo de estiagem que as antecedem, podem contaminar trechos duas ou 

três vezes maiores do que o habitual (IAP, 2009).  Outro fato é que em locais próximos a 

cultivos, nos períodos de chuvas os agrotóxicos utilizados em plantações ou até resíduos da 

pecuária são carreados aos corpos hídricos, interferindo na qualidade da água. 

 

Constata-se também que na maior parte dos pontos analisados o índice de coliformes fecais 

e a fosfato excedem o limite da classe do rio ao longo dos anos. 

 

O índice de qualidade de água (IQA) nos pontos analisados do rio Taquara e Caviúna 

apresentam, em grande parte das campanhas de amostragens, valores acima de 50, o que 

caracteriza que as águas são de razoável a boa qualidade. 

 

H. ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

 

Para a realização da análise de água da área de influência direta, foram escolhidos 5 pontos 

de intersecção ao trecho da implantação da ferrovia, a coleta e análise foram realizadas pela 

empresa Bioagri Ambiental no mês de novembro de 2011. Os critérios para a escolha dos 

pontos foram locais de intersecção com o trecho da rodovia, importância dos rios para o 
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município de Apucarana e dimensão dos rios. Dois pontos de análise encontram-se no 

Ribeirão Barra Nova, um ponto no Ribeirão da Raposa, outro no Ribeirão Biguaçu e o último 

na Água na Juruba (Tabela 24). A localização dos pontos de coleta estão representados na 

Figura 62. 

Tabela 24: Pontos de Coleta 

 

Área Ponto de análise Rio Latitude Longitude 

AID 

Ponto 1 Ribeirão da Raposa 458532.79 m E 7396993.57 m S 

Ponto 2 Água da Juruba 459146.00 m E 7393070.00 m S 

Ponto 3 Ribeirão Biguaçu 456114.75 m E 7389847.12 m S 

Ponto 4 Ribeirão Barra Nova 451459.00 m E 7390174.00 m S 

Ponto 5 Ribeirão Barra Nova 451094.00 m E 7391348.00 m S 

 

Figura 62: Localização dos pontos de coleta 

 

Fonte: Ecotécnica (2011) 
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I. PONTO 01 (RIBEIRÃO DA RAPOSA) 

 

O Ribeirão da Raposa tem como formadores os córregos Tarumã e Ouro Fino, com as suas 

nascentes próximas à rodovia Mello Peixoto (BR 369) e à Avenida Brasil/Minas Gerais, na 

região leste da cidade, contribuintes do represamento do Schimidt. Tem o seu curso 

direcionado de oeste para leste, até desembocar no Ribeirão do Cerne pela margem 

esquerda. A coleta de água deste ponto foi realizada no dia 8 de novembro de 2011, dentro 

das estruturas do Parque da Raposa (Figura 63 e Figura 64). 

 

Figura 63: Lago do Parque da Raposa Figura 64: Ponto de coleta do Ribeirão da 
Raposa 

  

Fonte: Ecotécnica (2011) Fonte: Ecotécnica (2011) 

 

J. PONTO 02 (ÁGUA DA JURUBA) 

 

Tem sua nascente próxima a Avenida Minas Gerais, e tem a Água de Sérgio Juruba como 

contribuinte importante pela margem esquerda. Desenvolve-se na direção geral oeste até a 

desembocar na margem esquerda do Ribeirão do Cerne. A coleta de água para análise 

deste ponto foi realizada no dia 7 de novembro de 2011 (Figura 65).  
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Figura 65: Ponto de coleta da Água da Juruba 

 

Fonte: Ecotécnica (2011) 

 

K. PONTO 03 (RIBEIRÃO BIGUAÇU) 

 

Este ribeirão tem sua nascente praticamente na área central da cidade de Apucarana, onde 

o seu curso desenvolve-se paralelamente a Avenida Minas Gerais, e após o cruzamento 

com a BR 376, toma a direção geral sul até a sua foz na margem esquerda do Ribeirão 

Barra Nova. Tem como os principais afluentes o Córrego Superagui e Água Canhaçari pela 

margem esquerda, e as Águas do Icatu e Abuna, pela margem direita. Na área urbana da 

bacia, a ocupação do solo ocorreu, na sua maior extensão, através de loteamentos urbanos 

e atividades industriais em desenvolvimento. Já na área rural, inicialmente o solo era 

utilizado quase totalmente para o cultivo do café. 

 

Foi instalada à margem esquerda do ribeirão, logo após o córrego Cotegipe, a ETE – 

Biguaçu (Estação de Tratamento de Esgoto Biguaçu). O tratamento de esgoto doméstico 

era feito em três unidades RALF (Reator anaeróbio de Lodo Fluidizado) onde o líquido 

recebia o tratamento anaeróbio em tanques ricos em bactérias e depois era enviado para 

tratamento com filtros biológicos, ou lagoas de polimento e lançado no Ribeirão Biguaçu. 

Por determinação do Instituto Ambiental do Paraná, em virtude da malha urbana abranger 

três bacias hidrográficas e pelo fato de que duas, as dos rios Pirapó e Tibagi, constituírem 

mananciais de abastecimento, apenas a do rio Ivaí pode receber efluentes (FARIA, 2007). A 

data da coleta deste ponto foi realizada no dia 7 de novembro de 2011, o ponto localiza-se 

logo abaixo do encontro do Ribeirão Biguaçu com o encontro do Córrego Icatu (Figura 66).  

 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -143- EF-481 

Figura 66: Ponto de coleta do Ribeirão Biguaçu 

 
Fonte: Ecotécnica (2011) 

 

L. PONTO 04 E 05 (RIBEIRÃO BARRA NOVA) 

 

O Ribeirão Barra Nova é o canal principal que abastece o Lago Jaboti. Atualmente a área da 

nascente está nas proximidades do cruzamento das Ruas Ponta Grossa e Guarapuava, sob 

a área central do município. A partir do ponto de ressurgência, o leito original do córrego fora 

alterado para uma calha de concreto (leito artificial), até sua foz no Lago Jaboti. Sendo este 

que, neste trecho, o ribeirão recebe inúmeras tubulações de galerias pluviais dos bairros 

adjacentes a área. O Ribeirão Barra Nova é afluente da margem direita do Rio Bom, que faz 

parte da Bacia Hidrográfica no Rio Ivaí (DAMAS, 2005). Foram realizadas duas coletas no 

Ribeirão Barra Nova do dia 8 de novembro de 2011. O ponto 05 localiza-se mais a montante 

do rio, no leito artificial e o ponto 04 mais a jusante (Figura 67 e Figura 68). 

 

Figura 67: Ponto de coleta do Ribeirão Figura 68: Ponto de coleta do Ribeirão Biguaçu 

  

Fonte: Ecotécnica (2011) Fonte: Ecotécnica (2011) 

 

Os resultados das análises dos cinco pontos encontram-se na Tabela 25 e na íntegra no 

Apêndice deste documento. De acordo com as análises, pode-se observar que a 
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concentração de fósforo total no ponto 01, ponto 04 e no ponto 05 ultrapassaram o valor 

permitido de 0,03mg/L para a classe do rio (Classe 2), conforme a Resolução 357/2005 do 

CONAMA. Valores elevados desse parâmetro normalmente são devido a presença de 

esgotos domésticos e industriais, defensivos agrícolas e fertilizantes. Devido à 

predominância de áreas rurais, pode ocorrer o carreamento de fertilizantes e agrotóxicos por 

meio do escoamento superficial, ou por infiltração no solo, podem atingir o lençol 

subterrâneo e águas superficiais. Para o nitrato, o único ponto não conforme foi o ponto 04, 

com valor de 11,8mg/L, sendo o valor limite 10mg/L. 

 

Outro parâmetro que excedeu o limite permitido pela resolução foi de coliformes totais, que 

também são provenientes principalmente de esgotos domésticos e lixiviado de fezes de 

animais. Todos os pontos apresentaram valores acima do permitido, sendo que o mais 

crítico foram os pontos 04 e 05, que excederam em 1000 vezes o parâmetro estipulado. Na 

região próxima ao ponto foi verificada a presença de indústria e locais agrícolas, o que 

podem justificar os altos valores de coliformes presentes na água.  

 

Os valores de óleos e graxas permaneceram em baixa quantidades em todos os pontos, 

sempre abaixo de 1mg/L, mesmo com baixo teores, esse parâmetro é de grande 

importância para comparação futura em caso de acidentes ambientais com derrames de 

combustíveis próximos ou no próprio rio. 

 

Em relação aos valores médios de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), os valores 

ficaram abaixo do valor máximo permitido pelo CONAMA 357/05, que é de 5mg/L. Já o valor 

do oxigênio dissolvido (OD) permanece em baixas concentrações em todos os pontos, 

sendo que o valor mínimo necessário seria de 5ml/L. A determinação da concentração de 

oxigênio dissolvido nos corpos de água é de fundamental importância, uma vez que o 

oxigênio está envolvido, ou influencia, em praticamente todos os processos químicos e 

biológicos. Concentrações inferiores a 5mg/l podem afetar de forma adversa o 

funcionamento e a sobrevivência das comunidades biológicas.  

 

O principal efeito ecológico da poluição orgânica em um corpo d’água é o decréscimo dos 

teores de oxigênio dissolvido. Em ecossistemas naturais, a presença de um alto teor de 

matéria orgânica pode induzir à completa extinção do oxigênio na água, provocando o 

desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática (DERÍSIO, 1992). 

 

Os valores de DBO e DQO permaneceram dentro do limite da resolução, de até 5mg/L para 

DBO em quatro pontos. O único ponto que apresentou valores acima do permitido foi o 

ponto 04, no Rio Barra Nova, com concentração de 7,0mg/L. A DBO e a DQO são 

parâmetros utilizados para inferir indiretamente sobre o grau de poluição de um corpo 

d'água. A DBO retrata a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar, através de 

processos bioquímicos, a matéria orgânica. É uma indicação indireta, portanto, do carbono 
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orgânico biodegradável. O teste da DQO mede o consumo de oxigênio ocorrido em função 

da oxidação química da matéria orgânica (VON SPERLING, 2005).  

 

Os sólidos dissolvidos são naturalmente encontrados nas águas devido ao desgaste das 

rochas por intemperismo. Grandes concentrações decorrem do lançamento de esgotos 

domésticos e despejos industriais. Em águas utilizadas para irrigação, pode gerar problemas 

de salinização do solo. O ponto mais crítico em relação aos sólidos dissolvidos totais é 

ponto 05, com concentração de 145mg/L, porém não ultrapassa o valor de 500mg/L 

determinado pelo CONAMA. 

 

Dentre os cinco rios analisados, o Rio Barra Nova apresentou valores acima do permitido 

para oxigênio dissolvido, fósforo total e coliformes totais para o ponto 05, e oxigênio 

dissolvido, fósforo total, nitrato, coliformes totais e DBO para o ponto 04, sendo, portanto, 

este último o mais crítico. Esse fato pode ocorrer devido aos lançamentos de efluentes 

industriais e até de esgotos irregulares neste trecho entre os dois pontos. 
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Tabela 25: Resultados da análise da qualidade da água dos pontos coleta 

 

Parâmetros Unidade 
Ponto 

01 
Ponto 

02 
Ponto 

03 
Ponto 04 Ponto 05 CONAMA 357/05 

T °C 23 22 22 22 22  

pH 
 

8,25 7,35 7,34 7,57 8,07 6-9 

OD mg/l 3,7 4,3 3,9 3,1 3,5 >5,0 

Fósforo Total mg/L 0,06 0,02 0,02 0,57 0,30 0,03 

Nitrato (como N) mg/L 1,1 0,7 0,5 11,8 5,1 10 

Óleos e Graxas mg/L < 1 < 1 < 1 < 1 <1 
Virtualmente 

ausentes 

Sólidos Dissolvidos 
Totais 

mg/L 83 43 64 513 146 500 

Sólidos Suspensos 
Totais 

mg/L 2 < 1 5 2 <1 - 

Coliformes Totais NMP/100mL 1.750 5.650 23.330 1.118.000 1.056.000 1000 

DBO mg/L < 3 < 3 < 3 7,9 < 3 <5 

DQO mg/L < 5 < 5 < 5 23 15 - 

Excede limite da classe 

 

M. Vazão e outorga 

 

As vazões características QMLT (vazão média de longo período) para os principais cursos 

de água  juntos ao futuro eixo da ferrovia, foram baseadas nos dados obtidos do diagnóstico 

da bacia do Tibagi (10/2009), para os seus contribuintes, e do Atlas de Recursos Hídricos 

(03/1998) do Instituto das Águas do Paraná para os cursos de água da bacia do Ivaí. 

 

As vazões médias ajustadas mediante correlação com a área de drenagem estão 

relacionadas naTabela 26: 

 

Tabela 26: Vazões Médias 

 

Rio Localização (UTM) Área da bacia (km²) QMLT(l/s) 

Rib. Da Raposa 458757.65 m E 7396813.33 m S 17,5 

Rib. Do Cerne 457975.59 m E 7394347.61 m S 3,0 

Água da Juruba 457542.83 m E 7392929.32 m S 2,1 

Rib. Barra Nova 451208.00 m E 7390742.00 m S 15,2 

Córrego Umari 453529.72 m E 7391078.91 m S 1,4 

Rib. Biguaçu 456464.00 m E 7391413.00 m S 12,0 

Água Icatu 455068.65 m E 7390936.18 m S 1,5 

Água Canhaçari 457707.47 m E 7388898.93 m S 1,2 

Córrego Tuela 458999.14 m E 7387960.77 m S 1,0 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2011) 

 

Junto à região de interferência do futuro contorno ferroviário, as principais captações de 

águas superficiais e lançamentos, com as outorgas vigentes atualmente, são representadas 

naTabela 27. A partir dos dados sobre a captação e uso da água pode-se observar que o 

Rio Caviúna representa grande importância, já que é uma das principais fontes de captação 
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de água para a rede de saneamento do município de Apucarana. Na região da bacia do Ivaí 

são encontradas indústrias e áreas de agricultura e pecuária, sendo estas atividades 

possíveis fontes de poluição das águas superficiais.  

 

Tabela 27: Outorgas vigentes 
 

Bacia Hidrográfica Rio Captação (m³/h) Finalidade 

Tibagi Ribeirão do Xaxim 10 Agropecuária 

Ivaí 

Ribeirão Barra Nova 16 

Indústria Córrego Itacotiara 2,5 

Córrego Araranguá 30 

Córrego Araranguá 40 Comércio/Serviços 

Córrego Umari 17,5 
Agropecuária 

Água Abunã 20 

Pirapó Rio Caviúna 453,7 Saneamento 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2011) 

 

5.1.6.3 Águas subterrâneas 

 

O aquífero presente na área de estudo compreende o Aquífero Serra Geral, o qual abrange 

uma área de afloramento de aproximadamente 102.000km², subdividida em Unidade Serra 

Geral Norte (aproximadamente 64.000km²) e Serra Geral Sul (38.000km²). O trecho localiza-

se na Unidade Serra Geral Norte (Figura 69). 

 

Esse aquífero localiza-se no Terceiro Planalto com uma área de 61.095,33km². A média das 

vazões dos poços correspondente por Bacia é de 25m³/h para a do Piquiri, 35m³/h para as 

do Paraná, 21m³/h para a do Ivaí, 27m³/h para a do Pirapó e as do Paranapanema e 14m³/h 

para as do Tibagi e Cinzas. 

 

A área de afloramento dessas rochas, em território paranaense, corresponde a 101.959,63 

km² e as espessuras máximas atingem até 1.500m. Nesta região, o índice pluviométrico 

varia entre 1.200 a 1.300mm/ano.  

 

Na bacia do rio Ivaí, a vazão média é de 9,8m³/h. As entradas de água estão associadas 

com os sistemas de descontinuidades geológicas e com a presença de zonas vesiculares. 

Embora estejam registradas entradas de água até a profundidade de 150m, é no intervalo 

entre 30 e 90m que se encontra o maior percentual das ocorrências (80%). A profundidade 

média das entradas de água é de 70m. Quanto mais profundo os níveis produtores, a partir 

dos 90 m, menores as correspondentes vazões.  

 

Os níveis de contribuições foram encontrados até os 130m, sendo que a maior frequência 

corresponde ao intervalo entre 30 e 70m de profundidade. A tendência central apresenta o 

valor de 60 m. A correlação delas com as vazões, mostra, em especial, que é justamente no 
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intervalo da absoluta maioria das entradas de água que são encontradas as maiores 

produções.  

 

Nas bacias dos rios Tibagi e Cinzas, as vazões médias são de 13,9 e 17,2m³/h, 

respectivamente. A profundidade média de ocorrência das entradas de água é de 70m. 

Correlacionando-as com as vazões produzidas, observa-se que em profundidades 

superiores a 90 m, a capacidade de produção fica restrita a 20m³/h/poço.  

 

Em cada uma das bacias hidrográficas mencionadas, as direções preferenciais dos 

alinhamentos estruturais através das quais águas subterrâneas circulam, são, na maioria 

das vezes, para NW-SE e NE-SW. 

 

Figura 69: Unidades aqüíferas do estado do Paraná 

 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2010) 

 

Tabela 28: Vazões máximas, vazões médias e número de poço nas bacias do Ivaí e Tibagi 

 

Bacia Hidrográfica Vazão máxima (m³/h) Vazão Média (m³/h) Nº de poços 

Ivaí 185 9,8 1288 

Tibagi 172 13,9 516 

Fonte: Paraná (2010) 

 

Águas subterrâneas outorgadas pelo Instituto das Águas do Paraná, em vigência, dentro do 

município de Apucarana são apresentadas na Tabela 29. 
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Tabela 29: Número de poços e vazão outorgada das bacias do Ivaí e Tibagi 

 

Bacia Hidrográfica Número de Poços Vazão Outorgada (m³/h) 

Ivaí 10 134,0 

Tibagi 13 371,0 

TOTAIS 23 505,0 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná (2011) 

 

5.1.7 Níveis de Ruídos 

 

A poluição sonora é um som indesejável proveniente de diferentes fontes e é considerada 

uma poluição ambiental. Considera-se poluição sonora todo som que ultrapasse o nível de 

sonoridade natural, ou seja, de fundo. (MURGEL, 2007). Evidências indicam que exposições 

prolongadas em elevadas concentrações de poluição sonora podem ter efeitos negativos na 

saúde humana como níveis severos de estresse no sistema auditivo e nervoso (AGARWAL 

et al. 2011).  

 

O potencial de danos à audição de um dado ruído depende tanto de seu nível, bem como de 

sua duração. Um ruído de até 50 dB(A) pode causar perturbações, mas o organismo tem 

fácil adaptação a ele, a partir de 55 dB(A) pode haver a ocorrência de estresse leve 

acompanhado de desconforto, e o nível de 70 dB(A) é tido como o nível inicial do desgaste 

do organismo, aumentando o risco de patologias. A 80 dB(A) ocorre a liberação de 

endorfinas, causando uma sensação de prazer momentâneo e a 100 dB(A) pode haver 

perda de audição. 

 

Como ainda não há legislação específica para Níveis de Ruídos para o município de 

Apucarana, foi considerado as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), como a RESOLUÇÃO CONAMA 001/1990 e 002/1990, e também foram usadas 

como base orientativa a Lei Municipal de Curitiba com relação aos Níveis Sonoros. 

 

Segundo a Lei Municipal nº 10.625/02 (CURITIBA, 2002), o nível equivalente (LAeq) é o 

“nível médio de energia do som obtido, integrando-se os níveis individuais de energia em um 

período de tempo e dividindo-se pelo período”. O (LAeq) é um nível constante que equivale, 

em termos de energia acústica, aos níveis variáveis do ruído, durante o período de medição. 

Assim, é definido um valor único chamado “Nível equivalente de pressão sonora (LAeq) que 

é o nível sonoro médio integrado durante um intervalo de tempo. 

 

O CONAMA fixou padrões de ruídos através da Resolução 01, de 08 de março de 1990 

(BRASIL, 1990a), a qual menciona a NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas 

visando o conforto das comunidades (Tabela 30).  
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Partindo desta Resolução, as atividades geradoras de ruído devem seguir diretrizes 

vinculadas a ABNT (2000).  

 

Tabela 30: Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade 

 

Tipos de Área 
Níveis de Ruido dB(A) 

Diurno Noturno 

Área Rural 40 35 

Áreas estritamente  Residenciais, Hospitais e Escolas 50 45 

Área Mista Residencial 55 50 

Área Mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área Mista, com vocação recreacional 65 60 

Área predominantemente industrial 70 65 

Fonte: NBR 10.151 

 

Para avaliação dos níveis sonoros, com a implantação e operação do empreendimento, foi 

considerado como referencia legal, na esfera Municipal, a Lei 10.625/02 (CURITIBA, 2002) 

que dispõe sobre ruídos urbanos de Curitiba, proteção do bem estar e do sossego público e 

fixa valores máximos de ruído no ambiente externo para diferentes zonas da cidade, como 

observado na Tabela 31. 

 

Tabela 31: Padrões de ruídos fixados pela Lei Municipal de Curitiba n. 10.625/02 

 

Zonas de Uso Diurno Vespertino Noturno 

Zonas Residenciais de baixa e média densidade 
55 dB 

(A) 
50 dB (A) 

45 dB 
(A) 

Zonas Residenciais de alta densidade, Zonas de Urbanizações 
Controladas e Zonas de Transição 

60 dB 
(A) 

55 dB (A) 
50 dB 

(A) 

Zonas Residencias de alta Densidades, Zonas e Eixos prioritários 
para o desenvovlmimento, Vias coletoras, setoriais e prioritárias. 

65 dB 
(A) 

60 dB (A) 
55 dB 

(A) 

onas de Serviços e Zonas Industriais 
70 dB 

(A) 
60 dB (A) 

60 dB 
(A) 

Fonte: Prefeitura de Curitiba, adaptado por ECOTECNICA, 2011 

 

5.1.7.1 Metodologia para Avaliação do Nível de Ruído 

 

A distribuição dos pontos de coleta de dados foi estabelecida a partir dos 8 pontos que 

foram julgados relevantes, tanto dentro como no entorno da área. (Figura 70).  

 

 Ponto 1 – Rodovia 376, porção oeste da sede urbana; 

 Ponto 2 – Vila Rural Nova Ucrânia; 

 Ponto 3 – Vila Rural Manoel Piassa Sobrinho; 

 Ponto 4 – BR-369 próximo à FACNOPAR; 

 Ponto 5 – Unidade de Conservação Parque da Raposa; 
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 Ponto 6 – Local próximo ao loteamento Santos Dumont; 

 Ponto 7 – Trecho com chácaras; 

 Ponto 8 – Próximo à Rodovia 376, inicio do tramo leste a partir da ferrovia existente. 

 

Figura 70: Pontos de Medição – Níveis de ruídos 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Os resultados numéricos obtidos na medição são apresentados nas tabelas constantes no 

subitem a seguir. 

 

As medições foram realizadas nos dias 24 e 25 de outubro de 2011, das 13h00 às 17h30 e 

08:00 às 12:00, respectivamente. 
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O equipamento utilizado na medição foi um decibelímetro digital, modelo MSL-1325 da 

marca Minipa (Figura 71), que possui uma resolução de 0.1 dB. O medidor de nível de 

pressão sonora foi configurado com as especificações apropriadas para medições externas 

de ruído ambiental. Para tanto, foi adotado o circuito de compensação em A, com 

ponderação no tempo de resposta lenta S (slow). A faixa dinâmica de medição foi definida 

para o intervalo de 30,0dB a 110,0dB.  

 

No processamento das informações levantadas in situ, foram utilizadas as medições do 

nível de pressão Sonora (Leq) durante o período de 5 minutos, e o nível máximo (MAX) de 

nível sonoro na escada de decibéis (dB). 

 

Figura 71: Decibelímetro Minipa MSL-1325 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

5.1.7.2 Resultados 

 

Os dados obtidos do período de monitoramento diurno foram analisados e comparados aos 

valores da lei utilizada como referência, a NBR 10.151 e resoluções 01 e 02 do CONAMA. 

 

Os pontos de nível de pressão sonora máximo (LAeq) observados apresentaram picos 

acima do máximo permitido no periodo diurno (Pontos 1 e 2 do Tramo Sul; Pontos 4, 6, 7 e 8 

do Tramo Leste), sendo que o menor valor de Leq máximo encontrado foi 52,2dB(A) no 

Ponto 3 do Tramo Sul, localizado em uma Zona Residencial próximo da Vila Reis. Outro 

ponto de medição do Tramo Leste (Ponto 2) demonstrou níveis de ruído abaixo do limite 

máximo permitido (52,92dB(A)) no período diurno. Isto ocorre devido ao baixo fluxo de 

veículos automotivos nas vias no entorno destes pontos, a localização em área rural e a 

ausência indústrias nas proximidades. No ponto 1 do Tramo Sul,  foi registrado o maior valor 

em Leq máximo (87,4 dB(A)) por situar-se ao lado da Rodovia do BR-376, no qual há um 

intenso fluxo de caminhões de grande porte.  
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Já no Ponto 2 do Tramo Sul que deveria ser considerado uma área de baixo Leq máximo 

por estar em uma área rural, foi registrado o segundo maior Leq máximo de todos os pontos 

medidos (79,3 dB (A)). Este fato deve-se de que no momento da medição um automóvel 

utilitário (caminhonete) passou pela via em frente ao ponto medido.  

 

No ponto 4 do Tramo Leste foi observado o terceiro nível mais alto de pressão sonora 

máxima (77,4 dB (A)). Este ponto está localizado em frente a Faculdade do Norte Novo de 

Apucarana (Facnopar) na Rodovia Mello Peixoto (BR-369) que possui tráfego intenso de 

caminhões de médio e grande porte, sendo assim,uma zona de alto níveis de ruído.  

 

Nos pontos 6 e 7 do Tramo Leste foram medidas  Leq máximos de 59,7 dB(A) e 60,4 dB(A) 

respectivamente, sendo que esses valores foram parecidos devido as características 

semelhantes de caráter rural. Entretanto, é importante ressaltar que quase todos os pontos 

que apresentaram valores acima permitidos com base na lei de refeência de pressão sonora 

máxima foram em situações momentâneas, como na passagem de veículos automotivos, 

com excessão nos pontos 1 do Tramo Sul e 1 do Tramo Leste, onde há tráfego automotivo 

contínuo em consequencia das BR-376 e BR369 respectivamente. Para corroborar, os 

valores de pressão sonora mínima em dB(A) mostram que quando não há passagem de 

veículos, os níveis são menores que 55 dB(A)(limite máximo estipulado no periodo diurno 

para Zonas Residenciais na Lei Municipal de Curitiba nº 10.625/02, NBR 10.151 e 

Resoluções do CONAMA). 

 

Tabela 32: Valores de Máx. e Mín. de pressão Sonora medidos no tramo sul de Apucarana 

 

Pontos Latitude Longitude Max.  em dB (A) Min. em dB (A) 

Ponto 1  23°34'4.71"S 51°30'38.86"O 87,4 43 

Ponto 2 23°35'40.60"S 51°26'54.86"O 79,3 32,8 

Ponto 3 23°36'47.92"S 51°24'50.90"O 52,2 35,6 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Tabela 33: Valores de Máx. e Mín. de pressão Sonora medidos no tramo leste de Apucarana 

 

Pontos Latitude Longitude 
Max.  em dB 

(A) 
Min. em dB 

(A) 

Ponto 4 23°30'23.96"S 51°25'30.76"O 77,4 46,4 

Ponto 5  23°32'14.02"S 51°24'27.28"O 55,5 47,8 

Ponto 6 23°33'6.99"S 51°24'39.37"O 59,7 36,5 

Ponto 7 23°33'51.75"S 51°24'39.58"O 60,4 36,6 

Ponto 8 23°34'8.11"S 51°24'41.11"O 52,9 34,8 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Assim, nos pontos medidos na área do empreendimento, os valores de LAeq máximo em 

dB(A) foram decorrentes da passagem de veículos automotivos.e em relação aos valrores 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -154- EF-481 

de LAeq mínimo medidos, todos foram abaixo do nível máximo permitido pelas legislações. 

Segue o registro fotográfico do momento da medição de alguns trechos. 

 

Figura 72: Medição de nível sonoro na BR-376 Figura 73: Medição de nível sonoro em área rural 

  
 

5.1.8 Qualidade do Ar 

 

A caracterização da qualidade do ar, apresentada neste capítulo, foi direcionada à avaliação 

dos atuais níveis de qualidade na AII, devido à falta de dados disponíveis na AID. 

 

Uma caracterização da qualidade do ar requer uma série histórica de dados de medição de 

qualidade do ar, com no mínimo um ano de amostragem, devido à grande variação da 

concentração de poluentes provocada pelas diferentes condições climáticas. Entretanto, 

pelo fato de se tratar de uma região sem presença de fontes significativas de emissão 

atmosférica, do empreendimento não constituir uma atividade altamente poluidora do ar e do 

município não possuir estações de monitoramento da qualidade do ar, as análises foram 

realizadas a partir de dados nacionais da qualidade do ar. 

 

Esse diagnóstico visa compor o quadro de referência da qualidade do ar desta área, 

considerando-se que a obra poderá gerar emissões atmosféricas (material particulado e 

gases de combustão de equipamentos e veículos), durante a realização das obras civis na 

fase de instalação e na fase de operação, durante o transporte de diferentes cargas. 

 

A poluição atmosférica caracteriza-se pela degradação da qualidade da atmosfera que, 

direta ou indiretamente, prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população, crie 

condições desfavoráveis às atividades socioeconômicas, influenciem negativamente na 

biota; condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente sejam degradadas e emissões 

fora do previsto com os padrões ambientais estabelecidos (SEMA, 2006). 

 

Através da Portaria Normativa IBAMA nº 348, de 14/03/90 e Resolução CONAMA n° 03/90 

foram estabelecidos os padrões primários e secundários nacionais de qualidade do ar. A 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná confirmaram estes 
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padrões através da Resolução SEMA nº 054/06. 

 

O padrão primário de qualidade do ar define legalmente as concentrações máximas de um 

componente atmosférico que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. O 

padrão primário pode ser entendido como nível máximo tolerável de concentração de 

poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo. Não é uma 

proteção ampla, porque não considera toda a natureza. Expressa apenas o mínimo, uma 

proteção à saúde da população contra danos da poluição atmosférica, sem considerar as 

necessidades da fauna e flora (IAP, 2009). 

 

O padrão secundário de qualidade do ar define legalmente as concentrações abaixo das 

quais se prevê - baseado no conhecimento científico atual - o mínimo efeito adverso sobre o 

bem-estar da população assim como o mínimo dano à fauna e flora, aos materiais e ao meio 

ambiente em geral, podendo ser entendido como nível máximo desejado de concentração 

de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo e prevê uma proteção maior. 

 

Os padrões regulamentados pela Resolução SEMA n° 054/06 e os respectivos tempos de 

amostragem estão listados na Tabela 34. Para todos os poluentes há um padrão de curto 

prazo (horas) e outro que se aplica para longo prazo (anos ou horas), exceto para Ozônio. 

Os padrões de curto tempo consideram os efeitos irritantes e agudos dos poluentes, 

enquanto aqueles de longo tempo consideram os efeitos acumuladores e crônicos. Os 

efeitos de curto prazo geralmente são reversíveis enquanto os de longo prazo não são. Para 

as partículas em suspensão, o curto tempo de amostragem é de 24 horas e de 1 ano para 

longo prazo. Já para o monóxido de carbono o tempo de amostragem é de 1 hora e 8 horas 

para curto e longo tempo de amostragem, respectivamente.  

 

Os tempos de amostragem para cada poluente são apresentados na Tabela 35. O padrão 

(primário ou secundário) que deve ser aplicado, depende da Classe da área do local. A 

Resolução CONAMA n° 05/89 estabeleceu as Classes I, II e III. Áreas de Classe I são áreas 

de preservação, lazer e turismo onde se devem manter as concentrações a um nível mais 

próximo possível do verificado, sem a intervenção antropogênica, portanto, abaixo dos 

níveis do padrão secundário. Nas áreas da Classe II se aplica o padrão secundário e 

naquelas da Classe III o padrão menos rígido, o primário (Tabela 35). Cabe ao Estado a 

definição das áreas de Classe I, II e III. Esta classificação foi feita no Paraná e consta no 

artigo 31 da Lei n° 13.806. 
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Tabela 34: Padrões primários e secundários de poluentes atmosféricos no Paraná (Resolução 
CONAMA n° 03/90, SEMA n° 054/06) 

 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
Padrão primário 

[μg/m³]¹ 
Padrão Secundário 

[μg/m³]¹ 

Partículas Totais em 
suspensão (PTS) 

24 horas 
1ano³ 

240² 
80 

150² 
60 

Fumaça 
24 horas 

1ano³ 
150² 
60 

100² 
40 

Partículas Inaláveis(PI) 
24 horas 

1ano³ 
150² 
50 

150² 
50 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
24 horas 

1ano³ 
365² 
80 

100² 
40 

Monóxido de Carbono (CO) 
1 hora 

8 horas³ 
40000² 
10000² 

40000² 
10000² 

Ozônio (O3) 1hora 160² 160² 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
1 hora 
1 ano³ 

320 
100 

190 
100 

1
 Ficam definidas como condições de referência à temperatura de 25°C e a pressão de 101,32kPa 

2 
Não deve ser excedida mais de uma vez por ano 

3 
Média geométrica para PTS; para as restantes substâncias as médias são aritméticas 

Fonte: Adaptação de IAP, 2009. 

 

Tabela 35: Padrão de emissão para cada classe 

 

Classe Descrição 
Padrão de 
emissão 

Classe 

Áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacionais e 
Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas, Estâncias Hidrominerais e 
Hidrotermais. Nestas áreas deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o 
mais próximo possível do verificado sem a intervenção antropogênica. 

Padrão 
secundário 

Classe 
II 

Áreas de Proteção Ambiental e outras áreas que não se enquadram nas 
classe I e III.  

Padrão 
secundário 

Classe 
III 

Áreas urbanas das regiões metropolitanas de Curitiba, Londrina, Maringá, 
de municípios com população acima de 50.000 habitantes ou com áreas 
definidas como industriais. 

Padrão 
primário 

Fonte: CONAMA (1989), PARANÁ (2002) 

 

Para fins de comparação foram considerados os padrões secundários apresentados na 

tabela para o período de uma hora. Para isto, foi feita a conversão dos valores limites para a 

unidade de partes por bilhão, considerando a condição de 1atm de pressão e 25°C de 

temperatura para os seguintes poluentes (Tabela 36). 

 

Tabela 36: Conversão de unidade do padrão secundário 

 

Poluente 
Padrão secundário [μg/m³]; 

período de uma hora 
Padrão secundário [ppm]; 

período de uma hora 

Monóxido de Carbono (CO) 40000 3464 

Ozônio (O3) 160 80,8 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 190 100 
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As figuras abaixo representam a qualidade do ar na região do estado do Paraná, para a 

concentração de monóxido de carbono, ozônio, óxidos de nitrogênio e material particulado 

no mês de outubro de 2011. 

 

As concentrações de monóxido de carbono no estado variam de 175ppb a 500ppm (Figura 

74). Para a região em estudo, as concentrações se encontram na faixa de 200 a 300ppm, 

valores que não ultrapassam o padrão secundário para esse tipo de emissão, que é de 

3464ppm. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) classifica as emissões que se 

encontram próximas a Apucarana como boa a moderada. Para o Ozônio (Figura 75) as 

concentrações variam de 10 a 30ppm para a região em estudo, permanecendo dentro dos 

padrões legais. O valor emitido é classificado como bom. As concentrações de óxidos de 

nitrogênio (Figura 76) permaneceram bem abaixo do valor máximo permitido, com 

concentração de até 30ppm para o estado e de 5ppm para a região de Apucarana. 

 

Para o INPE, a concentração presente em todo estado é considerada boa, não 

ultrapassando o valor de 30 μg/m³.  

 

Figura 74: Concentração de Monóxido de Carbono 

 

Fonte: INPE, 2011 

 
  



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -158- EF-481 

Figura 75: Concentração de Ozônio 

 

Fonte: INPE, 2011 

 

Figura 76: Concentração Óxidos de Nitrogênio 

 

Fonte: INPE, 2011 
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Figura 77: Material Particulado 

 

Fonte: INPE, 2011 

 

No local não se verificam grandes quantidades de indústrias instaladas que possam 

contribuir para a poluição do ar e o número de veículos automotores na região não é 

elevado, portanto a presença de gases típicos das emissões veiculares (CO, NOx, e HC) e 

partículas finas não representam potencial para ultrapassar o padrão de qualidade do ar. 

 

Apesar da carência de dados de monitoramento, as características da ocupação urbana, 

aliadas à constatação de baixos níveis de poluentes, permitem concluir que a qualidade do 

ar na área de instalação da ferrovia é boa. Como consequência, por apresentar baixos 

níveis de poluição atmosférica, pode-se considerar que AID não está saturada. 

 

5.2 ASPECTOS DO MEIO BIÓTICO 

 

Para a elaboração do diagnóstico do meio biótico, correspondente aos aspectos da flora e 

fauna nas áreas de influência definidas anteriomente, utilizou-se dados e informações junto 

a instituições como: ITCG, IBAMA, IBGE e outros.  Como suporte de referências 

bibliográficas e contou com levantamentos feitos em campo pela equipe técnica da 

consultoria.  

 

Durante os levantamentos em campo, foram realizadas parcelas para levantamento 

florístico, mapeamento de tipos de uso de solo e registros da fauna local. Todas as 
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constatações estão acompanhados de registro fotográfico. 

 

5.2.1 Flora 

 

A paisagem original do Paraná era largamente dominada por formações florestais que 

chegaram a cobrir cerca de 85% do território, sendo os 15% restantes cobertos por campos 

e várzeas (Maack, 1968). Esta vegetação é bastante diversificada, e vários trabalhos de 

levantamento florístico em remanescentes nativos exemplificam esta heterogeneidade. Os 

trabalhos de MAACK, datados de 1968, foram um marco para a classificação florística do 

Estado do Paraná. Este autor definiu três unidades Fitogeográficas em função das 

características ambientais, que variam de acordo com relevo (planaltos, planícies, serras, 

depressões ou proximidade do mar), geologia, clima e tipos de solo.  

 

Com ocupação territorial sem planejamento, a cobertura florestal paranaense passou dos 

89% originais em 1890 para 5,2% em 1990 (Loureiro, 2004). Em 1965, ano da promulgação 

do Código Florestal, no Paraná as florestas cobriam cerca de 4.800.000 ha, o que 

correspondia a cerca de 28% de um total de 17.000.000 ha originais. Calcula-se que 

atualmente o Paraná possua menos de 5% de remanescentes das grandes florestas, 40% 

dos quais estão concentrados em áreas protegidas no litoral e extremo oeste. O restante é 

constituído de reservas particulares, em geral pequenas e significativamente alteradas 

(SPVS, 1996). As regiões do norte velho, centro, sul e sudoeste foram intensamente 

antropizadas, principalmente a partir do século passado, para o cultivo do café, agricultura e 

pecuária. 

 

Maack (1968) afirma que a vegetação original era “a expressão do clima em relação a 

altitude e latitude”. Embora os campos tenham sido a formação dominante durante o 

holoceno até cerca de 1000-1500 anos atrás (Behling, 2002), as florestas conquistaram a 

maior parte do Estado, incentivadas pelos fatores climáticos predominantes no quaternário 

recente, com precipitações frequentes, passaram a dominar a paisagem, transformando o 

Estado numa das áreas mais ricas em florestas do Brasil. Ainda hoje são observados 

cerrados e campos, remanescentes dos climas semi-áridos do quaternário inferior (Kersten, 

2006). A junção dos fatores ambientais determinou para MAACK (1968) três tipos florestais 

clássicos para o estado:  

 

 Floresta Atlântica - Região influenciada diretamente por massas de ar quente e úmido 

provenientes do Oceano Atlântico, com ocorrência de chuvas durante todo o ano, 

estendendo-se pela planície litorânea, encostas da Serra do Mar e parte do Vale da 

Ribeira;  

 Floresta com Araucária - Com influência menos evidente do Oceano, mas ainda com 

chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano e sujeita a fortes geadas. O fenômeno 

das geadas é fundamental para a determinação da florística regional que originalmente 
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recobria a porção central do Estado, acima da cota dos 500 m;  

 Floresta Pluvial - Nas regiões norte e oeste do Estado, passando pelos vales dos rios da 

bacia do rio Paraná, abaixo dos 500 m s.n.m., com raras ocorrências de geadas e 

período marcadamente seco durante alguma época do ano, com predominância de 

Floresta Pluvial, na qual ocorre espécies caducifólias (20% a 50% das espécies arbóreas 

perdem as folhas no período seco).  

 

Com base nos tipos de florestas classificados por MAACK (1968), o traçado do contorno 

ferroviário de Apucarana estaria sob domínio da Floresta Pluvial. 

 

Ainda, em 1992, o IBGE publicou um manual técnico para classificação da vegetação 

brasileira. Posteriormente, RODERJAN et all (1993) definiu para o Estado do Paraná as 

tipologias vegetacionais apresentadas adiante, juntamente com os perfis esquemáticos das 

formações vegetacionais. Estes perfis esquemáticos foram extraídos do IBGE (1991), sobre 

Classificação da Vegetação Brasileira Adaptada a um Sistema Universal. De acordo com 

RODERJAN et all (1993), a região de Apucarana estaria inserida na área fitogeográfica 

tensão ecológica entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Semidecidual 

(Figura 78). 

 

Figura 78: Formações Fitogeográficas do Paraná 

 
Fonte: ITCG (2009) 

 

Apesar de numa escala macroscópica, o município está inserido numa área de Floresta 

Estacional Semidecidual e a vegetação presente nas sub-bacias hidrográficas dos Rios Ivaí 
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e Tibagi apresentam diferentes influências, conforme será descrito na sequência. 

 

 Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica): 

 

 Floresta Ombrófila Densa Aluvial (marginais aos rios, sobre solos aluviais); 

 Floresta Ombrófila Densa da Terras Baixas (5 – 50 m s.n.m.);  

 Floresta Ombrófila Densa Submontana (50 – 500/700 m s.n.m.); 

 Floresta Ombrófila Densa Montana (500/700 – 1000/1200 m s.n.m.); 

 Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana (acima dos 1000 m s.n.m.). 

 

Figura 79: Perfil Esquemático da Floresta Ombrófila Densa 

 

Fonte: Roderjan (1993) 

 

 Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) 

 

 Floresta Ombrófila Mista Aluvial (planícies sedimentares, em altitudes variadas) 

 Floresta Ombrófila Mista Sub-Montana 

 Floresta Ombrófila Mista Montana (500 – 1000 m s.n.m.) 

 Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana (acima dos 1000 m s.n.m.) 

 

Figura 80: Perfil Esquemático da Floresta Ombrófila Mista 

 

Fonte: Roderjan (1993) 

 

 Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Pluvial) 
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 Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (planícies aluviais) 

 Floresta Estacional Semidecidual Terras Baixas 

 Floresta Estacional Semidecidual Submontana (abaixo de 500 m s.n.m.) 

 Floresta Estacional Semidecidual Montana 

 

Figura 81: Perfil Esquemático da Floresta Estacional Semidecidual 

 

Fonte: Roderjan (1993) 

 

Em 2004 o IBGE reformulou uma nova versão da classificação da vegetação brasileira, no 

qual as formações vegetacionais se encontram agrupadas de acordo com os grandes 

BIOMAS às quais elas fazem parte. Neste sistema de classificação, a vegetação 

paranaense está inteiramente incluída no Bioma “Floresta Atlântica”, que engloba, as 

Florestas Ombrófilas Densa e Mista, assim como as Florestas Estacionais (Decidual e 

Semidecidual), e parte dos campos. O Bioma da Floresta Atlântica estende-se desde o Rio 

Grande do Sul até áreas centrais do país, englobando mais de 1.110.182 km² e recobrindo 

cerca de 98% do Estado do Paraná. Os 2% restantes deste Estado são ocupados pelo 

Bioma Cerrado.  

 

O município de Apucarana é caracterizado por ser um divisor de três bacias hidrográficas, 

dos rios Ivaí ao Sudoeste, Tibagi ao Leste e Pirapó ao Norte. O traçado do contorno 

ferroviário de Apucarana é composto por dois grandes segmentos, dispostos nos sentidos 

Leste-Oeste (Tramo SUL – com pouco mais de 17 Km de extensão, abrange as sub-bacias 

do Ribeirão Barra Nova e do Ribeirão Biguaçu, pertencentes à bacia hidrográfica do Rio 

Ivaí) e no sentido Norte-Sul (Tramo LESTE – com pouco menos de 12 Km de extensão, 

abrange as sub-bacias do Ribeirão Raposa e do Rio do Cerne, pertencentes à bacia 

hidrográfica do Rio Tibagi). Os dois trechos que compreendem o traçado do desvio 

ferroviário de Apucarana totalizam quase 29 Km de extensão e constituem a Área 

Diretamente Afetada (ADA).  

 

A Área de Influência Direta (AID) é representada pela área situada dentro de mil metros ao 

longo do traçado proposto nos Tramos Leste e Sul, e engloba uma área aproximada de 

6.200 hectares  
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5.2.1.1 Aspectos Metodológicos 

 

Para a caracterização da vegetação das áreas de influência do empreendimento, foram 

realizados levantamentos de informações através da coleta de dados primários e 

secundários. 

 

Inicialmente para uma melhor avaliação, foi realizada a interpretação das imagens 

satelitárias existentes da área, buscando identificar os maciços florestais com maior 

significância para o estudo. Após essa etapa, foram realizados levantamentos de campo, 

para a coleta dos dados primários. 

 

O levantamento dos dados primários consistiu na visualização de cada um dos maciços 

florestais significativos identificados anteriormente. Durante estas visitas de campo 

procurou-se através de observação direta, registrar espécies da flora assim como as 

condições e o estado de conservação destes fragmentos.  

 

Para melhor caracterização dos remanescentes nativos que serão afetados pelo 

empreendimento nos Tramos Sul e Leste, foi realizado um levantamento florístico de caráter 

exploratório. Os pontos amostrais nos quais este levantamento floristico foi realizado foram 

previamente selecionados em imagens de satélite, com o objetivo de amostrar todos os 

tipos de formações vegetais existentes na AID. Foram selecionados dois pontos amostrais 

em cada um dos Tramos, para serem instaladas parcelas para realização de levantamento 

florístico da vegetação arbórea existente nos remanescentes nativos. A localização das 

parcelas na ADA pode ser visualizada na Figura a seguir. 
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Figura 82: Figura ilustrativa da localização das parcelas 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Após efetuar-se a caracterização e definição das tipologias da cobertura vegetal, através da 

utilização de imagens satelitárias de alta definição, elaborou-se o mapa de uso do solo com 

o auxílio de um programa computacional gv SIG para mapeamento.  

 

Os dados secundários foram obtidos através de pesquisas e revisões bibliográficas 

disponíveis acerca do assunto. 
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5.2.1.2 Caracterização do Uso do Solo nas Áreas de Influência do Empreendimento 

 

A AID pode ser subdividida em áreas com remanescentes florestais nativos, que 

correspondem e 18% da AID, áreas urbanizadas (edificações, vilas rurais e vias de acesso) 

que representam menos de 10% da AID, áreas úmidas e alagadas que representam menos 

de 1% da AID, e a área produtiva, que representa a maior parcela da AID, correspondendo 

70% conforme registrado a seguir. A área produtiva é composta por reflorestamentos com 

espécies exóticas e agricultura de espécies perenes, que correspondem a 18% da AID, e a 

agricultura de ciclo curto e pastagens, que juntas representam 53% da AID (3272 ha) - 

Tabela 37. 

 

Figura 83: Tipos de uso do solo encontrados na AID 

A B 

  

C D 

  

Legenda: A – Remanescente de Floresta Nativa; B – Área Urbanizada; C – Área Alagada; D – Área 
Produtiva. 

Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Tabela 37: Uso do solo na Área de Influência Direta (AID) do contorno ferroviário de Apucarana 

 

Uso do Solo Área (ha) % Agrupamentos 

Agricultura Ciclo Longo 706,01 0,114 

Área Produtiva (4426 ha) 
Agricultura Ciclo Curto, 
Campos e Pastagens 

3272,20 0,528 

Reflorestamentos 447,44 0,072 

Remanescente Nativo 
Avançado 

884,52 0,143 

Remanescentes Nativos (1113 ha) 
Remanescente Nativo 
Recente 

228,49 0,037 

Água 30,52 0,005 
Água e Alagados (49 ha) 

Áreas Úmidas 18,74 0,003 

Vila Rural 80,45 0,013 

Área urbanizada Edificações 462,62 0,075 

Outros 17,95 0,003 

ADA Mínima 50,12 0,008 ADA Min (50ha) 

Total 6199,09 1,00  

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

De maneira geral, a AID pode ser caracterizada como uma região que passou por um 

acentuado processo de antropização desde a expansão das fronteiras agrícolas para o 

plantio de café no início dos anos 40. Os remanescentes florestais nativos presentes na AID 

são em sua maioria derivados de vegetações de beira de rios e fundos de vales, seguindo 

recomendações da legislação vigente.  

 

Estima-se que a Área Diretamente Afetada (ADA) para a execução do contorno ferroviário 

Apucarana seja de pouco mais de 112 hectares, valor que corresponde a menos de 2% da 

área total da AID, sendo 70 ha situados no Tramo Sul, e quase 43 ha no Tramo Leste – 

Tabela a seguir. 

 

Apenas 15% da ADA nos Tramos Sul e Leste incidirão sobre remanescentes nativos (16,02 

ha), enquanto 79% sobre áreas produtivas (89,17 ha). 

 

No Tramo Sul, dos pouco mais de 70 ha que constituem a ADA nas sub-bacias do Rio Ivaí, 

72% são representados por agricultura e pastagens, 4% por reflorestamentos, 20% por 

remanescentes nativos e 4% outros. Dentre os pouco mais de 14 ha que compõem á área 

de remanescentes nativos serão atingidos pelo Tramo Sul, 12,64 ha são representados por 

vegetação em estágio intermediário ou avançado de regeneração, enquanto os outros 1,41 

ha são representados por vegetação em estágio inicial de regeneração. 

 

Já no Tramo Leste, 91% da área de intervenção são de agricultura e pastagens, menos de 

1% de reflorestamentos, 5% de remanescentes nativos e 4% outros. Dos pouco menos de 2 
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ha que compõem á área de remanescentes nativos que serão atingidos  pelo Tramo Leste, 

1,59 ha são representados por vegetação em estágio intermediário ou avançado de 

regeneração, enquanto os outros 0,38 ha são representados por vegetação em estágio 

inicial de regeneração. 

 

Tabela 38: Uso do solo na Área de Diretamente Afetada (ADA) nos Tramos Sul e Leste do contorno 
ferroviário de Apucarana 

 

Uso do Solo 
Área (ha) 

Sul % Leste % Total % 

Agricultura Curto 13,15 18,78 4,29 10,06 17,44 15,48 

Agricultura Longo 37,43 53,43 34,30 80,47 71,72 63,66 

Reflorestamento 2,70 3,85 0,37 0,87 3,07 2,72 

Remanescente Nativo Avançado 12,64 18,04 1,59 3,73 14,23 12,63 

Remanescente Nativo Recente 1,41 2,01 0,38 0,90 1,79 1,59 

Áreas Urbanizadas 2,72 3,89 1,70 3,98 4,42 3,92 

Total 70,05 100 42,62 100 112,67 100 

Fonte: Ecotécnica com base em VEGA, 2011 
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5.2.1.3 Caracterização dos Tipos de Vegetação 

 

Para a caracterização da vegetação nas áreas de influência do empreendimento, foi 

adotada a metodologia do parcelamento e da visualização em campo, conforme descrito 

anteriormente. 

 

A fim de facilitar o entendimento, as áreas foram divididas em Tramo Sul e Tramo Leste. A 

seguir encontra-se a caracterização individual de cada parcela. 

 

Posteriormente é apresentada a tabela na qual estão elencadas as espécies com possível 

ocorrência para a região de estudo. 

 

A. TRAMO SUL: 

 

 Parcela 1 (UTM 448251 E / 7392555 S): Floresta Estacional Semidecidual Ribeirinha, 

em estágio sucessional primário avançado de desenvolvimento; 

 Remanescente florestal caracterizado pela presença de espécies típicas de floresta 

ciliar, de clima quente e com baixa incidência de geadas e frios severos, tais como 

palmeiras e embaúbas, típicas da Floresta Semidecidual. Presença de cipós e bromélias 

em pequena quantidade e tamanho; 

 Remanescente florestal em estágio sucessional primário avançado de desenvolvimento, 

com dossel de aproximadamente 10 metros de altura representado por poucas espécies 

da família Lauraceae (dominante), típica de formações secundárias avançadas. No 

entanto, este dossel se apresenta desconectado dos extratos arbóreos inferiores até 3m 

de altura, que é representado por perfilhos e pequenos indivíduos de espécies pioneiras 

das famílias Leguminosas e Bombacaceae, sendo duas delas altamente seletivas para 

solos úmidos. Em menor quantidade entre o extrato arbóreos superior e inferior existe 

um extrato arbóreo intermediário, de baixa densidade, variando de 5 a 7 metros de 

altura, composto por indivíduos das famílias Boraginaceae e Rosaceae, típicas de 

formações secundárias pluviais.  
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Figura 84: Vistas da Parcela 1 

B.   

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

 Parcela 2 (UTM 454279 E / 7391554): Floresta Estacional Semidecidual em estágio 

sucessional primário avançado de desenvolvimento. 

 

Remanescente florestal caracterizado pela presença de espécies típicas da Floresta 

Estacional Semidecidual em estágio sucessional primário avançado de desenvolvimento. 

Dossel acima de 10 metros de altura rico em espécies de madeiras nobres da fase 

secundária de sucessão, perfeitamente preenchido por espécies heliófilas pioneiras, e 

conectado ao extrato arbóreo inferior, onde também é verificado a presença de espécies 

secundárias de menor porte. Área caracterizada por ter sofrido intervenção antrópica há 

mais de 30 anos, durante a expansão da fronteira agrícola na região entre os anos 60 e 70, 

e recentemente foi averbada como Parque da Colônia Mineira. Presença de cipós em 

pequena quantidade e bromélias de tamanho grande e em maior quantidade que as 

verificadas na Parcela 1. Estima-se que o estoque de madeira desta formação florestal seja 

próximo a 330m³ por hectare.   
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Figura 85: Vistas Parcela 2 

  

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

C. TRAMO LESTE: 

 

 Parcela 3 (UTM 457978 E / 7397211 S): Floresta Ombrófila Mista Ribeirinha em estagio 

sucessional avançado de desenvolvimento 

 

Remanescente florestal caracterizado pela presença de espécies típicas da Floresta 

Ombrofila Mista tolerantes ao frio (araucária e podocarpus), e ausência de espécies 

susceptíveis ao frio (embaúbas e palmeiras). Remanescente florestal em estágio avançado 

de desenvolvimento, com dossel acima de 10 metros de altura conectado do extrato arbóreo 

inferior, ambos ricos em espécies de madeiras nobres. Área caracterizada por ter sofrido 

intervenção antrópica há mais de 50 anos e posteriormente abandonada. Presença de 

árvores mortas, cipós e bromélias de tamanho grande e em grande quantidade. 
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Figura 86: Vistas da Parcela 3 

D.   

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

 Parcela 4 (UTM 458040 E / 7393374 S): Floresta Estacional Semidecidual em estagio 

sucessional avançado de desenvolvimento. 

 

Remanescente florestal caracterizado pela presença de espécies típicas da Floresta 

Estacional Semidecidual (sem araucária), e ausência de espécies susceptíveis ao frio 

(embaúbas e palmeiras). Remanescente florestal em estágio avançado de desenvolvimento, 

com dossel de aproximadamente 15 metros de altura e conectado do extrato arbóreo 

inferior, ambos ricos em espécies de madeiras nobres. Área caracterizada por ter sofrido 

intervenção antrópica há mais de 50 anos e posteriormente abandonada. Presença de 

árvores mortas, bromélias de tamanho grande e em grande quantidade e poucos cipós, mas 

de tamanho grande (floresta adulta). 
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Figura 87: Vistas da Parcela 4 

  

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Tabela 39: Levantamento Fitossossiológico – Parcelas 

ID Nome Comum Nome Específico Família Fase sucessão Extrato arbóreo 
DAP 
(cm) 

Altura (m) 

PARCELA 01 

1 Canela guaicá Ocotea puberula Lauraceae Secundária Dossel 26,7 10 

2 Louro-pardo Cordia trichotoma Boraginaceae Secundária 
formações pluviais 

Intermediário 6,7 
7 

3 Cedro Cedrela fissilis Meliaceae Pioneira seletiva de 
solos úmidos 

Inferior várias 
peq 

3 

4 Pessegueiro-
bravo 

Prunus sp. Rosaceae Secundaria  Intermediário 6,7 
5 

5 Paineira Ceiba speciosa Malvaceae Secundária Inferior 1,6 3 

6 Angico Parapiptadenia rigida Fabaceae Pioneira Inferior 1 0,5 

7 Guapuruvú Schizolobium parahyba Fabaceae Pioneira seletiva 
solos umidos 

Inferior várias 
peq 

0,5 

PARCELA 02 

1 

Imbuia (bifurcada) Ocotea porosa Lauraceae Secundária Dossel 16,9 10 2 

3 

4 

Cedro Cedrela fissilis Meliaceae 
Pioneira seletiva de 
solos úmidos 

Inferior 

6,4 5 

5 2,5 2 

6 4,1 4 

7 Embaúba Cecropia hololeuca Urticaceae Primária Dossel 16,9 11 

8 
Pau-marfim 

Balfourodendron 
riedelianum 

Rutaceae 
Pioneira seletiva de 
solos úmidos 

Intermediário 
12,4 8 

9 
Guapuruvú Schizolobium parahyba Fabaceae  

Pioneira seletiva 
solos úmidos 

Dossel 
13,4 10 

10 Canafístula Peltophorum dubium Fabaceae Pioneira Inferior 3,5 3 

11 
Pessegueiro-
bravo 

Prunus sp. Rosaceae Secundária Inferior 
4,5 5 

12 Paineira Ceiba speciosa Malvaceae Secundária Dossel 13,4 10 

13 Guajuvira Cordia americana Borginaceae Pioneira Intermediário 6,9 7 

14 Sobraji Colubrina glandulosa Rhamaceae Primária Intermediário 13,7 8 

15 Canafístula Peltophorum dubium Fabaceae Pioneira Intermediário 5,4 6 

16 
Aroeira-pimenteira Schinus terebinthifolia 

Anacardiacea
e 

Secundária de áreas 
úmidas 

Inferior 
3,8 5 

PARCELA 03 

1 Araucária  Araucaria angustifolia Araucariaceae Secundária Dossel 16,5 10 

2 Araribá Centrolobium tomentosum Fabaceae Pioneira Inferior 11,1 3,5 

3 Ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa Bignoniaceae Pioneira Inferior 6,7 5 

4 
Guapuruvú Schizolobium parahyba Fabaceae 

Pioneira seletiva 
solos úmidos 

Intermediário 
10,5 6 

5 Canela-guaicá Ocotea puberula Lauraceae Secundaria Dossel 17,5 9 

6 
Aroeira-pimenteira Schinus terebinthifolia 

Anacardiacea
e 

Secundária de áreas 
úmidas 

Inferior 
5,7 4 

7 Imbuia Ocotea porosa Lauraceae Secundária Intermediário 11,1 6 

8 
Louro-pardo Cordia trichotoma Boraginaceae 

Secundária 
formações pluviais 

Inferior 
6,4 5 

9 Angico Parapiptadenia rigida Fabaceae Pioneira Intermediário 6,4 6 

10 Morta - Lauraceae Secundária - 12,7 7 

PARCELA 04 

1 Canela-guaicá Ocotea puberula Lauraceae Secundária Intermediário 10,2 8 

2 Angico Parapiptadenia rigida Fabaceae Pioneira Intermediário 21,7 9 
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ID Nome Comum Nome Específico Família Fase sucessão Extrato arbóreo 
DAP 
(cm) 

Altura (m) 

3 Imbuia Ocotea porosa Lauraceae Secundária Dossel  22,6 14 

4 Pessegueiro-
bravo 

Prunus sp. Rosaceae Secundária  Inferior 
3,8 3 

5 Araribá Centrolobium tomentosum Fabaceae Pioneira Inferior 1,8 2 

6 Canafístula Peltophorum dubium Fabaceaea Pioneira Inferior 1,2 1,5 

7 Guajuvira Cordia americana Borginaceae Pioneira Inferior 1,8 2,5 

8 
Cedro Cedrela fissilis Meliaceae 

Pioneira seletiva de 
solos úmidos 

Dossel 
16,2 10 

9 
Pau-marfim 

Balfourodendron 
riedelianum 

Rutaceae 
Pioneira seletiva de 
solos úmidos 

Dossel 
50 15 

10 Ipê-amarelo Tabebuia alba Bignoniaceae Primária Intermediário 12,4 8 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

A seguir é apresentada uma listagem qualitativa das diferentes espécies da flora possíveis 

de serem encontradas nas áreas de influência do empreendimento. Para a área estudada 

foram levantadas um total de 137 espécies distribuídas em 49 famílias. A lista foi elaborada 

com base nos levantamentos de campo e em dados da bibliografia existente para a região 

(APUCARANA, 2010a; APUCARANA, 2010b). Para a classificação e nomenclatura das 

espécies foi utilizada a Lista de Espécies da Flora do Brasil 2012 (JBRJ, 2012). 

 

Tabela 40: Lista de Espécies da Flora - AII 

Família Nome Científico Nome popular Hábito N/E 

Acanthaceae 

Justicia brasiliana Roth justicia-vernelha Ab N 

Justicia carneaLindl. justicia-rosa Ab N 

Ruellia sanguinea Griseb. 
 

Ab N 

Agavaceae Furcraea foetida (L.) Haw sisal Hb E 

Anarcadiaceae Schinus terebinthifolius Raddi aroeira-mansa Av N 

Annonaceae 
Annona cacans Warm. ariticum-cagão Av N 

Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Mart. araticum-do-mato Av N 

Apocynaceae 

Aspidosperma polyneuron Mull. Arg. peroba-rosa Av N 

Rauwolfia sellowii Mull. Arg. peroba-d'agua Av N 

Tabernaemontana catharinensis A. DC. jasmim-leiteiro Av N 

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze pinheiro-do-paraná Av N 

Arecaceae 

Euterpe edulis Mart. palmito-juçara Av N 

Geonoma schottiana Mart. guaricana Av 
 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá Av N 

Asteraceae 
Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme vassourão Av N 

Vernonia echioides  Less. 
 

Av N 

Bignoniaceae 

Jacaranda micrantha Cham carobão Av N 

Tabebuia Alba (Cham.) Sandwith Ipê-amarelo Av N 

Tabebuia umbellata (Sond.) Sandwith ipê-amarelo-do-brejo Av N 

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau. Ex Verl. Ipê-felpudo Av E 

Boraginaceae 

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. Guajuvira Av N 

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. Ex Steud. Louro pardo Av N 

Heliotropium transalpinum Vell. 
 

Ab N 

Cannacae Canna indica L. cana da Índia Hb E 

Cannabaceae 
Trema micrantha (L.) Blume pau de pólvora Av N 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. joá-mirim Av N 
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Família Nome Científico Nome popular Hábito N/E 

Caricaceae Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. mamão de veado Av N 

Celastraceae Maytenus aquifolia Mart. espinheira santa Av N 

Combretaceae Terminalia triflora (Griseb.) Lillo capitãozinho Av N 

Commelinaceae Dichorisandra paranaensis D.Maia et al trapoeraba Hb N 

Dryopteridaceae Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale samambaia Hb N 

Elaeocarpaceae Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth. sapopema Av N 

Euphorbiaceae 

Acalypha brasiliensis Müll. Arg. 
 

Ab N 

Alchornea triplinervia (Spreng.)  Müll. Arg boleiro Av N 

Croton floribundus Spreng. capixingui Av N 

Manihot grahamii Hook. mandioca do mato Ab N 

Pachystroma longifolium (Nees) I.M. Johnst. mata olho Av N 

Sapium glandulosum (L.) Morong pau-leiteiro Av N 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Peroba d’água Av N 

Fabaceae 

Acacia polyphylla DC. monjoleiro Av N 

Bauhinia forficata Link Pata de vaca Av N 

Centrolobium tomentosum Guillem. Ex Benth. Araribá Av N 

Crotalaria sp. 
 

Ab 
 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant Av E 

Holocalyx balansae Micheli alecrim Av N 

Inga marginata Wild. Ingá Av N 

Inga striata Benth. Ingá de folha peluda Av N 

Machaerium brasiliense Vogel sapuva Av N 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. guaximbé Av N 

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel sapuvinha Av N 

Mucuna urens (L.) Medik. Olho de boi 
  

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Angico Av N 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Canafístula Av N 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake guapuruvu Av N 

Lamiaceae Aegiphila sellowiana Cham. tamanqueira Av N 

Lauraceae 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr. Canela de veado Av N 

Nectandra cuspidata Ness canela-caqui-branca Av N 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez canela imbuia Av N 

Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso Imbuia Av N 

Ocotea puberula (Rich.) Nees Canela-guaicá Av N 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez canela do brejo Av N 

Laxmaniaceae Cordyline spectabilis Kunth & Bouché cordiline Ab N 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze jequitibá-branco Av N 

Magnoliaceae 
Magnolia ovata (A. St.-Hil.) Spreng. 

 
Av N 

Michelia champaca L. champá Av E 

Malvaceae 

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl. Louro branco Av N 

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna paineira Av N 

Guazuma ulmifolia Lam. mutambo Av N 

Heliocarpus popayanensis Kunth. Jangadeiro Av N 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc açoita cavalo Av N 

Luehea divaricata Mart & Zucc açoita cavalo Av N 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns embiruçu Av N 

Marantaceae 
Calathea longibracteata (Sweet) Lindl. 

 
Hb N 

Ctenanthe muelleri Petersen 
 

Hb N 

Melastomataceae 
Clidemia hirta (L.) D. Don 

 
Ab N 

Leandra bergiana Cogn. 
 

Ab N 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -178- EF-481 

Família Nome Científico Nome popular Hábito N/E 

Miconia díscolor DC. Pixirica Ab N 

Miconia hymenonervia (Raddi) Cogn. 
 

Ab/Av N 

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin pixiricão Ab N 

Meliaceae 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana Av N 

Cedrela fissilis Vell cedro Av N 

Guarea kunthiana A. Juss. Cajambo Av N 

Guarea macrophyla Vahl ataúba Av N 

Melia azedarach L. santa barbara Av E 

Trichilia catigua A. Juss. catiguá Av N 

Trichilia claussenii C. DC. Catiguá de três folhas Av N 

Trichilia pallida Sw. catiguá Av N 

Monimiaceae Mollinedia triflora (Spreng.) Tul. 
 

Av N 

Moraceae 

Ficus insípida Wild figueira Av N 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. amoreira branca Av N 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger et al araçari Av N 

Myrtaceae 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg capoteira Av N 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg sete capotes Av N 

Eugenia uniflora l. pitangueira Av N 

Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg cambuí-vermelho Av N 

Psidium cattleianum Sabine araça Av N 

Myrsinaceae Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez capororoca Av N 

Nyctaginaceae Pisonia ambigua Heimerl maria mole Av N 

Orchidaceae Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 
 

Hb N 

Phytolcaceae Phytolaca dióica L. 
 

Av N 

Piperaceae 

Piper aduncum L. 
 

Ab N 

Piper amalago var. medium (Jacq.) Yunck. erva de junta Ab N 

Piper arboreum Aubl 
 

Ab N 

Piper crassinervium i erva de junta Ab N 

Piper glabratum Kunth erva de junta Ab N 

Piper xylosteoides (Kunth) Steud. 
 

Hb N 

Picraminiaceae Picramnia ramiflora Planch. Camboitá Av N 

Poaceae 

Bambusa vulgaris Schrad. ex J. C. Wendl. taquara Ab N 

Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. 
 

Hb N 

Olyra fasciculata Trin. 
 

Hb N 

Pharus lapullaceus Aubl. 
 

Hb N 

Proteaceae Grevillea banksii grevílea anã Av E 

Rhamnaceae 
Colubrina glandulosa Perkins Sobraji Av N 

Hovenia dulcis Thunb. Uva do japão Av E 

Rosaceae 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Nêspera Av E 

Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D.Dietr. Pessegueiro-bravo Av N 

Rubiaceae 

Psychotria carthagenensis Jacq. Maria mole Ab N 

Psychotria leiocarpa Cham. & Schtdl. 
 

Ab 
 

Psychotria suterella Müll. Arg. maria mole Ab 
 

Rudgea parquioides (Cham.) Müll. Arg. pimenteirinha Av E 

Rutaceae 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Pau marfim Av N 

Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. mamoninha Av N 

Zanthoxylum caribaeum lam. mamica fedorenta Av N 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Mamica de porca Av N 

Salicaceae 
Casearia obliqua Spreng. Guaçatunga Av N 

Casearia sylvestris Sw. Largateira Av N 
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Família Nome Científico Nome popular Hábito N/E 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. Maria-preta Av N 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichlerex 

Miq.) Engl. 
Guatambu de leite Av N 

Solanaceae 

Cestrum intermedium Sendtn. Mata-boi Av N 

Solanum argenteum Dunal maria pretinha Hb N 

Solanum americanum Mill. Solano prata Av N 

Solanum mauritianum Scop. Fumo bravo Av N 

Urticaceae 

Bohemeria caudata Sw. urtiga mansa Av N 

Cecropia glaziovi Snethl. Embaúba Av N 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba Av E 

Cecropia pachystachya Trécul Embaúba Av N 

Urera baccifera (L.) Gaudich. Ex Wedd. urtigão-bravo 
A

v 
N 

Legenda: N –Nativa; E -  Exótica; Av – Árvore; Ab – Arbusto; Hb – Herbácea. 
Fonte: Ecotecnica, 2011 com base em APUCARANA (2010a); APUCARANA (2010B); JBRJ (2012).  

 

5.2.1.4 Considerações sobre a Vegetação 

 

A vegetação da área de influência do empreendimento é caracterizada em sua maioria por 

áreas de remanescentes da Floresta Estacional Semidecidual, também sendo encontradas 

manchas de Vegetação Relictual de Araucárias. 

 

Todavia, a área apresenta situações bastante distintas em relação a cobertura vegetal na 

qual no Tramo leste é o mais descaracterizado, onde grande parte da vegetação original foi 

convertida em outros usos da terra, com exceção de alguns poucos locais que encontram-se 

bem preservados, como é o caso do Parque Ecológico da Raposa.  

 

Já na parte sul, é possível observar maior número de remanescentes vegetais, distribuídos 

nos diferentes estágios sucessionais, isso se deve ao fato do relevo no local ser mais 

acidentado existindo diversos córregos que, na sua maioria, encontram-se preservados por 

atendimento as legislações existentes. Outro local bem preservado no Tramo Sul é o Parque 

Ecológico Colônia Mineira, também protegido por lei. 

 

No geral, a vegetação existente na ADA e AID encontram-se bastante descaracterizadas 

restando poucos fragmentos preservados, apesar disso, esses locais configuram-se como 

importantes pontos de conectividade com fragmentos maiores, propiciando assim, refúgio e 

abrigo para espécies da fauna e permitindo também a dinâmica de dispersão e o fluxo 

gênico entre as espécies locais.  

 

5.2.2 Fauna 

 

O processo de urbanização produz alterações na estrutura física e biótica e introduz 

diversas mudanças no ambiente natural original, modificando substancialmente a paisagem. 

Como resultado da intervenção antrópica, diversos processos ecológicos que envolvem a 
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fauna são diretamente afetados ou até mesmo extintos destas áreas. A paisagem urbana 

geralmente se apresenta fragmentada em um mosaico de diferentes ambientes e, tanto a 

estrutura da vegetação, quanto a sua composição florística, costumam diferir daquela 

originalmente presente, disponibilizando, portanto, condições e recursos distintos a serem 

explorados pela fauna (MENDONÇA & ANJOS, 2005). 

 

A supressão da diversidade de habitats, a fragmentação das áreas naturais, a introdução de 

espécies exóticas e a poluição do ar e da água são os principais fatores que determinam a 

composição das espécies da fauna em ambientes antropizados. Portanto, a forma como o 

processo de antropização ocorre e os cuidados com os parâmetros que direcionam a 

dinâmica das comunidades naturais são decisivos para a manutenção da biodiversidade 

(SPIRN, 1995). 

 

Dentro desse contexto, empreendimentos que envolvem grandes áreas acabam por 

interferir na integridade dos componentes bióticos e abióticos de determinada região, 

alterando o equilíbrio ecológico de maneira profunda e irreversível, provocando alterações, 

isolamento ou até mesmo o desaparecimento de extensas áreas naturais. 

 

O processo de fragmentação de maciços florestais acaba interferindo nas condições 

mínimas necessárias para a sobrevivência de diversas espécies da fauna, ocasionando o 

desaparecimento local de algumas delas. Porém esse processo acaba favorecendo algumas 

espécies mais generalistas, ou seja, espécies que tenham maior facilidade de se adaptar em 

ambientes antropizados, por oferecer novas fontes de alimentos e até mesmo pela ausência 

de predadores. 

 

Além das interferências antrópicas, a fauna local é determinada por uma série de fatores, 

tais como: situação geográfica, clima, tipologia vegetacional, hidrografia. 

 

Com relação à situação geográfica do município de Apucarana, ele está localizado na região 

centro norte do Estado do Paraná. Possui uma área de aproximadamente 550km², fazendo 

divisa com os municípios de Arapongas, Califórnia, Cambira, Londrina, Mandaguari, 

Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia. 

 

Localizado no Terceiro Planalto Paranaense, o município está inserido na formação Serra 

Geral do Paraná, constituída por extensos derrames de lavas vulcânicas básicas (basalto e 

andesi-basaltos, associados a pequenas lentes de arenitos finos, ocorrido no período Juro-

cretáceo da era Mesozóica) (FARIA, 2007).  

 

De acordo com a classificação climática do estado do Paraná, baseado no sistema de 

Koeppen, o clima na região é classificado como Cfa, temperado, chuvoso, de verões 

quentes, com temperaturas acima de 22°C, mas sem estação seca definida. 
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Devido a sua localização, na porção centro-norte do Terceiro Planalto paranaense, 

considerando-se sua altitude (entre 600 e 800 m), além do clima predominante, a vegetação 

original de Apucarana está enquadrada no mapa fitogeográfico do Estado do Paraná como 

Floresta Estacional Semidecidual (MAACK, 1981), apesar disso no município ainda são 

encontradas poucas manchas de Vegetação Relictual de Araucárias (SCHACHT & 

FERREIRA, 2008). Esta vegetação sofreu grande perda após a implantação da cafeicultura 

a partir da década de 40, e posteriormente pelo processo de mecanização intensiva a partir 

da grande geada de 1975 e pelo plantio de árvores exóticas, reduzindo significativamente o 

número de espécies da fauna associada a esta tipologia vegetacional. 

 

Sendo assim, grandes empreendimentos devem possuir ações e medidas preventivas no 

sentido de permitir o desenvolvimento e ao mesmo tempo a preservação dos ecossistemas 

locais. Outro fator importante para a preservação da biodiversidade é o conhecimento da 

fauna e flora local, fazendo com que as ações sejam direcionadas a pontos específicos da 

região. 

 

5.2.2.1 Metodologia para Analise Faunística 

 

Neste trabalho optou-se por um método dinâmico e flexível, utilizado para se obter e aplicar, 

de forma acelerada, dados biológicos e ecológicos visando futuras decisões a serem 

tomadas. O método aplicado se utiliza da integração de níveis múltiplos de informação onde, 

primeiramente definiram-se os objetivos deste procedimento, estabelecendo prioridades de 

investigação, com a finalidade de inventariar os principais grupos de fauna, associados ao 

local. 

 

De acordo com cronograma de trabalho, pré-estabelecido, a etapa de levantamento de 

dados sobre a fauna local foi dividida em quatro fases: 

 

 Primeira fase: análise e consolidação do conhecimento existente, através da aquisição 

de informações secundárias obtidas com o auxílio da literatura, especialistas, coleções 

científicas e mapas que demonstrem a cobertura vegetal, o uso do solo e imagens da 

área de estudo e da área de entorno, com escalas compatíveis para análise e 

conferência dos dados durante a fase de campo. 

 

 Segunda fase: após o levantamento do conhecimento existente sobre o local do 

empreendimento e as suas respectivas áreas de influência, iniciou o processo de 

planejamento com a obtenção dos mapas e imagens de satélite da área, foram 

estabelecidos os itinerários a serem seguidos e os horários para as incursões. Os locais 

de investigação foram estabelecidos levando-se em consideração os seguintes critérios: 

 

 Maior quantidade possível de tipos de vegetacionais; 
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 Que possuam habitats e fisionomias vegetacionais com suspeita de maior grau 

de integridade (grandes extensões de um tipo de vegetação); 

 Áreas potenciais para integrarem programas de corredores naturais; 

 Áreas de fragilidade ambiental vulneráveis às pressões antrópicas. 

 

 Terceira fase: Foram realizadas duas incursões, de dois dias cada, aos locais 

preestabelecidos, buscando a caracterização dos grupos faunísticos. Durante as 

incursões foram utilizados como critérios de investigação: 

 

 Registros: diretos (registros visuais, auditivos e coleta de restos, como ossos) e 

indiretos (tais como fezes, pegadas e restos de alimento); 

 Entrevistas: dados obtidos através de entrevistas livres realizadas com 

moradores e freqüentadores das regiões visitadas. 

 Todos os locais percorridos tiveram suas delimitações demarcadas através de 

coordenadas UTM, com o auxílio de um GPS (Garmin – Etrex – com precisão de 

9 m), conforme podem ser observados na Figura 88 e no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Locais de investigação da fauna 

 

Locais de Investigação da Fauna 

Ponto Utm 

P01 447976 E / 7393419 S 

P02 448335 E / 7392538 S 

P03 449088 E / 7392001 S 

P04 449630 E / 7391792 S 

P05 451260 E / 7390713 S 

P06 451530 E / 7390142 S 

P07 452861 E / 7391009 S 

P08 454320 E / 7391565 S 

P09 455109 E / 7391650 S 

P10 454879 E / 7391235 S  

P11 456454 E / 7391190 S 

P12 455808 E / 7389396 S 

P13 455939 E / 7388438 S 

P14 457748 E / 7388726 S 

P15 458922 E / 7387824 S 

P16 458662 E / 7391502 S 

P17 459041 E / 7392785 S 

P18 458083 E / 7393398 S 

P19 458027 E / 7393923 S 

P20 458324 E / 7394278 S 

P21 458190 E / 7396463 S 

P22 458203 E / 7396952 S 

P23 458203 E / 7396952 S 

P24 458690 E / 7397658 S 

P25 456709 E / 7400597 S 
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Figura 88: Locais Analisados e Rotas Efetuadas - Fauna 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011. 

 

Quarta fase: todos os dados obtidos nas fases anteriores foram compilados, analisados e 

tabulados para estabelecer um conjunto organizado de informações a fim de garantir uma 

base sólida de informações que possam servir de suporte para o prognóstico das possíveis 

modificações ambientais a serem provocadas pelo projeto.  

 

5.2.2.2 Caracterização da Fauna nas Áreas de Influência do Empreendimento 

 

O presente estudo objetivou levantar e caracterizar a fauna associada aos maciços florestais 

e áreas verdes afetadas direta ou indiretamente pela implantação do empreendimento. A 

análise foi realizada de maneira geral, abrangendo as três áreas de influência (ADA, AID e 

AII), isso pelo fato do empreendimento compreender uma grande área, não tendo muita 
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diferenciação entre as fitofisionomias encontrada nas diferentes áreas de influência.  

 

Os grupos da fauna avaliados foram mastofauna, herpetofauna, avifauna e ictiofauna, 

descritos e caracterizados isoladamente a seguir. 

 

A. MASTOFAUNA 

 

O primeiro inventário mastofaunístico do estado do Paraná, abrangendo todas as ordens de 

mamíferos, foi realizado por Lange & Jablonski (1981). Miretzki (2003) elaborou a lista de 

morcegos para o estado, relatando também a sua distribuição. Entretanto a maioria das 

informações consta exclusivamente de relatórios técnicos e resumos de eventos científicos. 

 

Tendo em vista a caracterização ambiental das áreas de influência, percebeu-se uma 

profunda modificação nos aspectos físicos e biológicos determinados pela dinâmica de 

ocupação estabelecida nesta região, fato esse que contribui para a descaracterização da 

mastofauna original, reduzindo a uma composição formada por populações de espécies de 

pequeno porte e de hábitos generalistas. Os dados utilizados para compor a listagem de 

espécies, com possibilidade de ocorrência na referida área (Quadro 14), foram obtidos a 

partir de informações secundárias e de investigações realizadas diretamente no local, 

conforme descrito anteriormente. 

 

Muitos aspectos ecológicos e biológicos sobre os mamíferos são ainda hoje pouco 

entendidos. Isso se deve a seus hábitos noturnos e esquivos e pela baixa densidade de 

suas populações (CROOKS 2002). 

 

Quadro 14: Ordenamento Taxonômico das Espécies de Mamíferos com Possibilidade de Ocorrência 
nas Áreas de Influência do Empreendimento e seu Respectivo Status de Conservação Conforme o 

Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH & BÉRNILS, 2004). 

 

Ordem Família/Espécie Nome Comum Status* 

 Família Didelphidae   

Monodelphis dimidiata  cuíca NC 

Graciliano microtarsus cuíca-graciosa NC 

Philander opossum cuíca-verdadeira NC 

Didelphis albiventris gambá-de-orelha-branca NC 

Didelphis aurita  gambá-de-orelha-preta NC 

Lutreolina crassicaudata cuíca-da-cauda-grossa DD 

Ordem Chiroptera 

   

Família Noctilionidae   

Noctilio albiventris  Morcego-pescador NC 

   

Phyllostomidae   
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Ordem Família/Espécie Nome Comum Status* 

Anoura caudifer Morcego-beija-flor NC 

Artibeus fimbriatus Morcego NC 

Artibeus jamaicensis Morcego NC 

Artibeus lituratus Morcego NC 

Carollia perspillata Morcego NC 

Chiroderma doriae Morcego VU 

Chiroderma villosum Morcego DD 

Chrotopterus auritus Morcego VU 

Desmodus rotundus Morcego NC 

Diaemus youngi Morcego CR 

Diphylla ecaudata Morcego VU 

Glossophaga soricina Morcego-beija-flor NC 

Micronycteris megalotis Morcego NC 

Mimon bennetti Morcego VU 

Phyllostomus hastatus Morcego NC 

Platyrrhynus lineatus Morcego NC 

Pygoderma bilabiatum Morcego NC 

Sturnira lilium Morcego NC 

Uroderma bilobatum Morcego DD 

Vampyressa pusilla Morcego NC 

Vespertilionidae   

Epitesicus brasiliensis Morcego NC 

Epitesicus diminutus Morcego NC 

Epitesicus furinalis Morcego NC 

Histiotus velatus Morcego NC 

Lasiurus borealis Morcego NC 

Lasiurus ega Morcego NC 

Myotis levis Morcego NC 

Myotis nigricans Morcego NC 

Myotis ruber Morcego DD 

Rhogeesa tumida Morcego DD 

Molossidae   

Eumops glaucinus Morcego NC 

Molossops abrasus Morcego NC 

Molossus ater Morcego NC 

Molossus molossus Morcego NC 

Nyctinomops laticaudatus Morcego NC 

Nyctinomops macrotis Morcego NC 

Tadarida brasiliensis Morcego NC 

Família Myrmecophagidae   
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Ordem Família/Espécie Nome Comum Status* 

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira CR 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim NC 

Família Dasypodidae   

Dasypus novemcinctus tatu-galinha NC 

Dasypus septemcinctus tatu-mirim DD 

Cabassous tatouay tatu-de-rabo-mole DD 

Euphractus sexcinctus tatu-peba NC 

Família Cebidae   

Cebus apella macaco-prego NC 

Família Canidae   

Pseudalopex gymnocercus raposa-do-campo NC 

Chrysocyon brachyurus lobo-guará EN 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato NC 

Canis familiaris cachorro NC 

Família Procyonidae   

Nasua nasua quati NC 

Procyon cancrivorus mão-pelada NC 

Família Mustelidae   

Eira barbara irara NC 

Galictis cuja furão NC 

Lontra longicaudis lontra VU 

Família Felidae   

Herpailurus yaguaroundii gato-mourisco DD 

Leopardus spp. gato-do-mato NC 

Leopardus wiedii gato-maracajá VU 

Leopardus pardalis jaguatirica VU 

Puma concolor onça-parda VU 

Família Tapiridae   

Tapirus terrestris anta EN 

Família Tayassuidae   

Tayassu pecari queixada CR 

Pecari tajacu cateto VU 

   

Família Cervidae   

Ozotocerus bezoarticus veado-campeiro CR 

Mazama nana veado-bororó VU 

Mazama gouazoubira veado-catingueiro DD 
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Ordem Família/Espécie Nome Comum Status* 

Mazama americana veado-mateiro DD 

Família Sciuridae   

Sciurus aestuans serelepe NC 

Família Myocastoridae   

Myocastor coypus ratão-do-banhado NC 

Família Erethizontidae   

Coendou prehensilis ouriço-cacheiro NC 

Família Cavidae   

Cavia aperea preá NC 

Família Hidrochaeridae   

Hydrochaeris hydrochaeris capivara NC 

Família Dasyproctidae   

Dasyprocta azarae cutia NC 

Família Agoutidae   

Agouti paca paca EN 

Família Leporidae   

Lepus europaeus lebre-européia NC 

Sylvilagus brasiliensis tapiti VU 

Legenda:* Mikich, S.B. & R.S. Bérnils. 2004. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná; RE - 

Regionalmente Extinta (Regionally Extinct): espécie que está sabidamente ou presumivelmente extinta no 

Estado. Esta é uma adaptação proposta por Gärdenfors et al. (2001), já que a categoriaEX (Extinct) é de caráter 

global; EW - Extinta na Natureza (Extinct in the Wild): espécie que é considerada extinta na natureza por toda a 

sua área original de distribuição, incluindo o Estado do Paraná (pela adaptação de Gärdenforset al., 2001), mas 

que ainda sobrevive em cativeiro, cultivo ou como populações naturalizadas; CR - Criticamente em Perigo 

(Critically Endangered): espécie que, de acordo com os critérios específicos, está sob um risco extremamente 

alto de extinção na natureza; EN - Em Perigo (Endangered): espécie que, de acordo com os critérios específicos, 

está sob um risco muito alto de extinção na natureza; VU - Vulnerável (Vulnerable): espécie que, de acordo com 

os critérios específicos, está sob um risco alto de extinção na natureza; NT - Quase Ameaçada (Near 

Threatened): espécie que não está ameaçada no presente, mas corre risco de ficar ameaçada num futuro 

próximo; LC - Preocupação Menor (Least Concern): espécie que não está ameaçada no presente e apresenta 

pouca probabilidade de se tornar ameaçada num futuro próximo; NC – Não consta na lista do Livro Vermelho da 

Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. 

Fonte: Planos de Manejo Colonia Mineira e Parque da Raposa (APUCARANA, 2010a; APUCARANA, 2010b), e 

dados de pesquisa 

 

Além da fragmentação florestal e da perda de habitats, outro importante impacto 

responsável pela diminuição da biodiversidade faunística é o atropelamento da fauna, fato 

esse bastante reportado durante as entrevistas e visualizado nas incursões de campo, como 

é possível observar nas imagens a seguir (Figura 89 e Figura 90). 
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Figura 89: Exemplar de Coendou prehensilis 

(Ouriço-cacheiro) atropelado em uma via rural na 

região da AID. 

Figura 90: Carcaça de um Dasypus sp. (Tatu) 

encontrado ao lado de uma via rural na região da 

AID. 

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

B. HERPETOFAUNA 

 

O Brasil ocupa a segunda colocação na relação de países com maior riqueza de espécies 

de répteis; fica atrás apenas da Austrália (com 864 espécies registradas, segundo Wilson & 

Swan, 2008). Em todo o Estado do Paraná a diversidade de répteis corresponde a 154 

espécies (MIKICH & BÉRNILS, 2004), correspondendo a aproximadamente 21 por cento 

das espécies registradas para o âmbito nacional. O grupo dos répteis, historicamente, 

apresenta uma escassa quantidade de estudos que torna a investigação de dados 

secundários um trabalho restrito a dados obtidos nas últimas duas décadas, pois, neste 

período verifica-se um grande esforço, por parte dos pesquisadores, em estabelecer uma 

ordem de igualdade na atenção despendida aos estudos herpetológicos comparando-se aos 

demais grupos faunísticos. Os dados utilizados para compor a listagem secundária a ser 

apresentada (Quadro 15) se baseiam em estudos realizados para a região (Plano de Manejo 

Colônia Mineira e Plano de Manejo Parque da Raposa) e dados coletados durante as 

incursões de campo. Para a nomenclatura foi adotada a lista da Sociedade Brasileira de 

Herptologia, Lista Brasileira de Répteis (BÉRNILS, 2011). 

 

Durante as entrevistas realizadas em campo, dos poucos relatos relacionados a espécies de 

répteis, a maioria deles são referentes a serpentes do gênero Chironius (cobra-cipó) e ao 

lagarto Tupinambis merianae (Teiú), também visualizado durante as incursões (Figura 91). 
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Figura 91: Exemplar de Tupinambis merianae (Teiú) visualizado na 
região da AID. 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Quadro 15: Ordenamento taxonômico das espécies de répteis com Possibilidade de Ocorrência nas 
Áreas de Influência do Empreendimento e seu Respectivo Status de Conservação conforme o Livro 

Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná 

Ordem Família/Espécie Nome Comum Status* 

Ordem Testudines 

   

Família Chelidae   

Hydromedusa tectifera Cágado pescoço de 
cobra 

NC 

Phrynops geoffroanus Cágado de rio NC 

Ordem Crocodylia 

   

Família Alligatoridae   

Caiman latirostris Jacaré de papo amarelo NC 

 

Lagartos 

   

 Família Leiosauridae   

 Enyalius perditus Camaleão NC 

    

 Família Gekkonidae   

Ordem 
Squamata 

Hemidactylus mabouia Lagartixa de parede NC 

 

   

Família Scincidae   

Mabuya frenata Lagartixa dourada NC 

   

Família Anguidae   

Ophiodes yacupoi Cobra de vidro NC 

   

Família Teiidae   

Tupinambis merianae Lagarto ou teiú NC 

Ameiva ameiva Lagarto verde NC 

Amphisbaenia 

   

Família Amphisbaenidae   

Amphisbaena mertensii Cobra de 2 cabeças NC 

Amphisbaena dubia Cobra de 2 cabeças NC 

Amphisbaena roberti Cobra de 2 cabeças NC 

Serpentes 

   

Família Anomalepididae   

Liotyphlops beui Cobra cega NC 

   

Família Typhlopidae   

Typhlops brongersmianus Cobra cega NC 

   

Família Boidae   

Epicrates cenchria Salamanta NC 

Eunectes murinus Sucuri NC 

   

Família Colubridae   

Chironius bicarinatus Cobra cipó NC 

Chironius exoletus Cobra cipó NC 

Chironius laevicollis Cobra cipó NC 

Mastigodryas bifossatus Jararacão NC 
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Ordem Família/Espécie Nome Comum Status* 

Spilotes pullatus Caninana NC 

   

Família Dipsadidae   

Apostolepis dimidiata Cobra da terra NC 

Clelia plumbea Muçurana NC 

Dipsas indica Dormideira NC 

Echinanthera 
cephalostriata 

 NC 

Echinanthera 
melanostigma 

 NC 

Erythrolamprus aesculapii Coral falsa NC 

Helicops cf. modestus Cobra d’água NC 

Liophis frenatus Coral falsa NC 

Liophis miliaris Cobra d’água NC 

Liophis poecilogyrus Cobra lisa NC 

Liophis reginae Cobra lisa NC 

Oxyrhopus guibei Coral falsa NC 

Oxyrhopus petola Cobra chumbo NC 

Phalotris tricolor Coral falsa NC 

Philodryas olfersii Cobra verde NC 

Philodryas nattereri Cobra cipó NC 

Sibynomorphus mikanii Dormideira NC 

Thamnodynastes strigatus Cobra espada NC 

Tomodon dorsatus Cobra espada NC 

Xenodon merremii Boipeva NC 

   

Família Elapidae   

Micrurus corallinus Coral verdadeira NC 

Micrurus lemniscatus Coral verdadeira NC 

   

Família Viperidae   

Bothropoides jararaca Jararaca NC 

Bothropoides neuwiedi Jararaca NC 

Bothrops moojeni Caiçaca NC 

Caudisona durissa Cascavel NC 
Legenda: * Mikich, S.B. & R.S. Bérnils. 2004. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná; NC – 

Não consta na lista do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. 

Fonte: Planos de Manejo Colonia Mineira e Parque da Raposa (APUCARANA, 2010a; APUCARANA, 2010b) e 

dados de pesquisa. 

 

C. AVIFAUNA 

 

Diversos autores apontam as aves como excelente indicador ecológico, tanto na avaliação 

da qualidade de ecossistemas como no registro e monitoramento de alterações provocadas 

no ambiente devido à interação da avifauna com a vegetação (ANDRADE, 1993). 
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Entre as vantagens da utilização de aves como bioindicadores, destacam-se a facilidade de 

serem observadas, de serem bem conhecidas e caracterizadas, com biologia e taxonomia 

geralmente bem definidas (MATARAZZO-NEUBERGER, 1994) e serem extremamente 

móveis, podendo responder de forma rápida às mudanças ambientais no tempo e no espaço 

(GAESE-BÖHNING et. al. 1994). 

 

As aves, no Estado do Paraná, correspondem ao grupo faunístico mais bem estudado 

disponibilizando um maior número de publicações em espaço temporal. No entanto, como 

nos demais grupos faunísticos, há uma carência de informações disponíveis para consulta, 

pois muitas se encontram em relatórios técnicos não publicados e com acesso restrito.  

 

Os dados utilizados para compor a listagem de espécies, com possibilidade de ocorrência 

na referida área (Quadro 16), foram obtidos a partir de informações secundárias 

(referências) e de investigações realizadas diretamente no local, conforme descrito 

anteriormente. Para a nomenclatura foi adotada a lista do Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos (2011), Listas das Aves do Brasil. 

 

O grupo da avifauna foi o que apresentou maior representatividade (número de espécies 

registradas) durante o levantamento da fauna. Das espécies visualizadas em campo, a 

grande maioria é de espécies generalistas, ou seja, que se adaptam facilmente a ambientes 

antropizados (Figura 92). 

 

Figura 92: Espécies generalistas da avifauna identificadas na região da AID  

A 

 

B 

 

Furnarius rufus (João-de-barro) Guira guira (Anu-branco) 
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C 

 

D 

 

Patagioenas picazuro (Asa-branca)  Tangara sayaca (Sanhaçu-cinzento) 

 

E 

 

F 

 

Vanellus chilensis (Quero-quero) Turdus rufiventris (Sabiá-laranjeira) 

 

G 

 

H 

 

Brotogeris tirica (Periquito-rico) Pitangus sulphuratus (Bem-te-vi); 
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I 

 

J 

 

Sicalis flaveola (Canário-da-terra-verdadeiro); Passer domesticus (Pardal) 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011 

 

 

 

Quadro 16: Ordenamento taxonômico das espécies de répteis com possibilidade de ocorrência nas 
áreas de influência do empreendimento e seu respectivo status de conservação conforme o livro 

vermelho da fauna ameaçada no estado do paraná (Mikich & Bérnils, 2004). 

 

Ordem Família/Espécie Nome Comum 
Status

* 

Tinamiformes 

Tinamidae   

Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu NC 

Crypturellus tataupa inhambu-chintã NC 

Crypturellus undulatus Jaó CR 

Nothura maculosa codorna-amarela NC 

Rhynchotus rufescens perdiz NC 

Anseriformes 

   

Anatidae   

Amazonetta 
brasiliensis 

pé-vermelho NC 

Anser domesticus ganso-doméstico NC 

Cairina moschata pato-do-mato NC 

Dendrocygna viduata irerê NC 

Galliformes 

   

Cracidae   

Penelope obscura jacuaçu NC 

Penelope superciliaris jacupemba 
NC 

 

Podicipediforme
s 

   

Podicipedidae   

Tachybaptus 
dominicus 

mergulhão-pequeno NC 

Pelecaniformes 

   

Phalacrocoracidae   

Phalacrocorax 
brasilianus 

biguá NC 

Ciconiiformes 
   

Ardeidae   
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Ordem Família/Espécie Nome Comum 
Status

* 

Ardea alba garça-branca-grande NC 

Bubulcus ibis garça-vaqueira NC 

Butorides striata socozinho NC 

Egretta thula garça-branca-pequena NC 

Nycticorax nycticorax savacu NC 

Syrigma sibilatrix maria-faceira NC 

   

Threskiornithidae   

Phimosus infuscatus tapicuru-de-cara-pelada NC 

Plegadis chihi caraúna-de-cara-branca NT 

Cathartiformes 

   

Cathartidae   

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha NC 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta NC 

Falconiformes 

   

Accipitridae   

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta NC 

Elanus leucurus gavião-peneira NC 

Buteo albicaudatus gavião-de-rabo-branco NC 

Heterospizias 
meridionalis 

gavião-caboclo NC 

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza NC 

Rupornis magnirostris gavião-carijó NC 

   

Falconidae   

Caracara plancus caracará NC 

Falco femoralis falcão-de-coleira NC 

Falco sparverius quiriquiri NC 

Milvago chimachima carrapateiro NC 

Gruiformes 

   

Rallidae   

Aramides cajanea saracura-três-potes NC 

Aramides saracura saracura-do-mato NC 

Gallinula chloropus frango-d'água-comum NC 

Laterallus 
melanophaius 

sanã-parda NC 

Pardirallus nigricans saracura-sanã NC 

Pardirallus 
sanguinolentus 

saracura-do-banhado NC 

Porphyrio martinica frango-d'água-azul NC 

Charadriiformes 

   

Charadriidae   

Vanellus chilensis quero-quero NC 

   

Scolopacidae   

Bartramia longicauda maçarico-do-campo NC 

Tringa solitaria maçarico-solitário NC 
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Ordem Família/Espécie Nome Comum 
Status

* 

Jacanidae   

Jacana jacana jaçanã NC 

Columbiformes 

   

Columbidae   

Columba livia pombo-doméstico NC 

Columbina squammata fogo-apagou NC 

Columbina talpacoti rolinha-roxa NC 

Leptotila verreauxi juriti-pupu NC 

Patagioenas 
cayennensis 

Pombão NC 

Patagioenas picazuro Asa-branca NC 

Zenaida auriculata Avoante NC 

Psittaciformes 

   

Psittacidae   

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro NC 

Aratinga 
leucophthalma 

periquitão-maracanã NC 

Brotogeris tirica Periquito-rico NC 

Forpus 
xanthopterygius 

tuim NC 

Pionus maximiliani maitaca-verde NC 

Cuculiformes 

   

Cuculidae   

Coccyzus 
melacoryphus 

papa-lagarta-acanelado NC 

Crotophaga ani anu-preto NC 

Dromococcyx 
pavoninus 

peixe-frito NC 

Guira guira anu-branco NC 

Piaya cayana alma-de-gato NC 

Tapera naevia saci NC 

Strigiformes 

   

Tytonidae   

Tyto alba coruja-da-igreja NC 

   

Strigidae   

Rynoptinox clamator coruja-orelhuda NC 

Asio flammeus mocho-dos-banhados DD 

Athene cunicularia coruja-buraqueira NC 

Megascops choliba corujinha-do-mato NC 

Caprimulgiforme
s 

   

Nyctibiidae   

Nyctibius griseus mãe-da-lua NC 

   

Caprimulgidae   

Padager nacunda corucão NC 

Nyctidromus albicollis bacurau NC 

Caprimulgus parvulus bacurau-chintã NC 

Lurocalis Tuju NC 
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Ordem Família/Espécie Nome Comum 
Status

* 

semitorquatus 

Apodiformes 

   

Apodidae   

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal NC 

Trochilidae   

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca NC 

Anthracothorax 
nigricollis 

beija-flor-de-veste-preta NC 

Chlorostilbon lucidus besourinho-vermelho NC 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta NC 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura NC 

Hylocharis chrysura beija-flor-dourado NC 

Leucochloris albicollis Beija-flor-de-papo-branco NC 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta NC 

 
Trogoniformes 

   

Trogonidae   

Trogon surrucura surucuá-variado NC 

Coraciiformes 

   

Alcedinidae   

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde NC 

Chloroceryle 
americana 

martim-pescador-pequeno NC 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande NC 

   

Momotidae   

Baryphthengus 
ruficapillus 

juruva-verde NC 

Piciformes 

   

Ramphastidae   

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde NC 

Selenidera 
maculirostris 

araçari-poca NC 

   

Picidae   

Campephilus robustus pica-pau-rei NC 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo NC 

Colaptes 
melanochloros 

pica-pau-verde-barrado NC 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca NC 

Melanerpes candidus pica-pau-branco NC 

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela NC 

Picumnus temminckii pica-pau-anão-de-coleira NC 

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó NC 

Passeriformes 

   
Thamnophilidae 

  
Dysithamnus mentalis choquinha-lisa NC 

Batara cinerea Matracão NC 

Hypoedaleus guttatus chocão-carijó NC 
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Ordem Família/Espécie Nome Comum 
Status

* 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora NC 

Mackenziaena severa borralhara NC 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata NC 

Thamnophilus doliatus Choca-barrada NC 

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho NC 

   
Conopophagidae 

  
Conopophaga lineata chupa-dente NC 

   
Formicaridae 

  
Chamaeza campanisoma Tovaca-campainha NC 

   
Dendrocolaptidae 

  
Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande NC 

Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamado-do-sul NC 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde NC 

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca NC 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado NC 

   
Furnariidae 

  
Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco NC 

Certhiaxis cinnamomeus curutié NC 

Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo NC 

Furnarius rufus joão-de-barro NC 

Leptasthenura setaria grimpeiro NC 

Lochmias nematura joão-porca NC 

Philydor lichtensteini limpa-folha-ocráceo NC 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia NC 

Synallaxis frontalis petrim NC 

Synallaxis ruficapilla pichororé NC 

Synallaxis spixi joão-teneném NC 

   
Tyrannidae 

  
Arundinicola leucocephala freirinha NC 

Camptostoma obsoletum risadinha NC 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela NC 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu NC 

Colonia colonus viuvinha NC 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento NC 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela NC 

Elaenia mesoleuca tuque NC 
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Ordem Família/Espécie Nome Comum 
Status

* 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto NC 

Empidonomus varius peitica NC 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada NC 

Hemitriccus diops olho-falso NC 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro NC 

Lathrotriccus euleri enferrujado NC 

Leptopogon 
amaurocephalus 

Cabeçudo NC 

Machetornis rixosa bem-te-vi-cavaleiro NC 

Megarynchus pitangua neinei NC 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira NC 

Myiarchus swainsoni irré NC 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado NC 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta NC 

Myiophobus fasciatus filipe NC 

Myiornis auricularis miudinho NC 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-

vermelho 
NC 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi NC 

Platyrinchus mystaceus Patinho NC 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó NC 

Pyrocephalus rubinus príncipe NC 

Serpophaga subcristata alegrinho NC 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio NC 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta NC 

Tyrannus melancholicus suiriri NC 

Tyrannus savana tesourinha NC 

Xolmis cinereus primavera NC 

   
Cotingidae 

  
Phibalura flavirostris Tesourinha-da-mata NT 

   
Pipridae 

  
Chiroxiphia caudata tangará NC 

   
Tityridae 

  
Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto NC 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto NC 

Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto NC 

   
Vireonidae 
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Ordem Família/Espécie Nome Comum 
Status

* 

Cyclarhis gujanensis pitiguari NC 

Vireo olivaceus juruviara NC 

   
Corvidae 

  
Cyanocorax chrysops gralha-picaça NC 

   
Hirundinidae 

  
Hirundo rustica andorinha-de-bando NC 

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande NC 

Progne tapera andorinha-do-campo NC 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa NC 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora NC 

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio NC 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco NC 

   
Troglodytidae 

  
Troglodytes musculus corruíra NC 

   
Donacobiidae 

  
Donacobius atricapillus japacanim NC 

   
Turdidae 

  
Turdus albicollis sabiá-coleira NC 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca NC 

Turdus leucomelas sabiá-barranco NC 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira NC 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro NC 

   
Mimidae 

  
Mimus saturninus sabiá-do-campo NC 

   
Motacillidae 

  
Anthus lutescens caminheiro-zumbidor NC 

   
Coerebidae 

  
Coereba flaveola cambacica NC 

   
Thraupidae 

  
Dacnis cayana saí-azul NC 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto NC 

Thraupis bonariensis sanhaçu-papa-laranja NC 
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Ordem Família/Espécie Nome Comum 
Status

* 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva NC 

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro NC 

Tachyphonus coronatus tiê-preto NC 

Thraupis sayaca sanhaçu-cinzento NC 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete NC 

Tersina viridis saí-andorinha NC 

   
Emberizidae 

  
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo NC 

Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro NC 

Sicalis luteola tipio NC 

Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei NC 

Sporophila caerulescens coleirinho NC 

Sporophila lineola bigodinho NC 

Volatinia jacarina tiziu NC 

Zonotrichia capensis tico-tico NC 

   
Cardinalidae 

  
Cyanoloxia brissonii azulão NC 

Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho NC 

Habia rubica tiê-do-mato-grosso NC 

   
Parulidae 

  
Basileuterus culicivorus pula-pula NC 

Basileuterus leucoblepharus pula-pula-assobiador NC 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra NC 

Parula pitiayumi mariquita NC 

Icteridae 
  

Cacicus chrysopterus tecelão NC 

Cacicus haemorrhous guaxe NC 

Chrysomus ruficapillus garibaldi NC 

Gnorimopsar chopi Graúna NC 

Molothrus bonariensis vira-bosta NC 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo NC 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul NC 

Fringillidae 
  

Euphonia chlorotica fim-fim NC 

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei NC 

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro NC 

Carduelis magellanica pintassilgo NC 

Estrildidae 
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Ordem Família/Espécie Nome Comum 
Status

* 

Estrilda astrild bico-de-lacre NC 

Passeridae 
  

Passer domesticus pardal NC 

Legenda: 

* Mikich, S.B. & R.S. Bérnils. 2004. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná; RE - 

Regionalmente Extinta (Regionally Extinct): espécie que está sabidamente ou presumivelmente extinta no 

Estado. Esta é uma adaptação proposta por Gärdenfors et al. (2001), já que a categoriaEX (Extinct) é de caráter 

global; 

EW - Extinta na Natureza (Extinct in the Wild): espécie que é considerada extinta na natureza por toda a sua 

área original de distribuição, incluindo o Estado do Paraná (pela adaptação de Gärdenforset al., 2001), mas que 

ainda sobrevive em cativeiro, cultivo ou como populações naturalizadas;  

CR - Criticamente em Perigo (Critically Endangered): espécie que, de acordo com os critérios específicos, está 

sob um risco extremamente alto de extinção na natureza;  

EN - Em Perigo (Endangered): espécie que, de acordo com os critérios específicos, está sob um risco muito alto 

de extinção na natureza;  

VU - Vulnerável (Vulnerable): espécie que, de acordo com os critérios específicos, está sob um risco alto de 

extinção na natureza;  

NT - Quase Ameaçada (Near Threatened): espécie que não está ameaçada no presente, mas corre risco de ficar 

ameaçada num futuro próximo; LC - Preocupação Menor (Least Concern): espécie que não está ameaçada no 

presente e apresenta pouca probabilidade de se tornar ameaçada num futuro próximo;  

NC – Não consta na lista do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. 

Fonte: Planos de Manejo Colônia Mineira e Parque da Raposa (APUCARANA, 2010a; APUCARANA, 2010b), e 

dados de pesquisa 

 

D. ICTIOFAUNA 

 

O município de Apucarana está inserido em três grandes bacias hidrográficas, Ivaí, Tibagi e 

Pirapó, sendo a sede do município o divisor dessas bacias. Essas bacias são bastante 

características por apresentarem uma ictiofauna com elevada taxa de especiação.  

 

Apesar da grande importância dessas bacias, principalmente para o abastecimento humano, 

geração de eletricidade e importância biológica, sua distribuição e biologia é pouco 

conhecida para a região de estudo. 

 

A ictiofauna local encontra-se bastante afetada, tanto em relação a diversidade quanto ao 

números de indivíduos, fato esse devido a devastação da floresta ripária original e a 

poluição dos rios devido a industrialização e urbanização presentes na região. 

 

Os dados obtidos para compor a listagem de espécies que representam a ictiofauna da 

região de estudo (Quadro 17) foram obtidos a partir do estudo realizado para a realização do 

Plano de Manejo do Parque da Raposa. Dentre as espécies listadas nenhuma delas 

encontra-se no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MIKICH & 

BÉRNILS. 2004).  
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Quadro 17: Ordenamento Taxonômico das espécies de peixes com possibilidade de ocorrência nas 
áreas de influência do Empreendimento e Seu Respectivo Status de Conservação Conforme o Livro 

Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná 

 

Ordem Família/Espécie Nome Comum Status* 

Characiformes 

   

Família Characidae   

Astyanax altiparanae Lambari do Rabo Amarelo NC 

Astyanax bockmanni Lambari NC 

Astyanax paranae Lambari NC 

Siluriformes 

   

Família Callichthyidae   

Corydoras aeneus Caborja ou Cascudo NC 

   

Família Heptapteridae   

Imparfinis sp. Bagrinho NC 

   

Família Loricariidae   

 

 

 

 

Ordem Família/Espécie Nome Comum Status* 

 
Hypostomus sp.1 Cascudo Pardo NC 

Hypostomus sp.2 Cascudo Pinta Preta NC 

Rineloricaria pentamaculata Cascudo Chinelinho NC 

Perciformes 

   

Família Cichlidae   

Geophagus brasiliensis Acará NC 

Oreochromis niloticus Tilápia do Nilo NC 

Cyprinodontiformes 

   

Familia Poeciliidae   

Phalloceros caudimaculatus Guaru NC 

Poecilia reticulata Lebiste NC 

Synbranchiformes 

   

Familia Synbranchidae   

Synbranchus marmoratus Mussum NC 

   

Legenda: * Mikich, S.B. & R.S. Bérnils. 2004. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná; NC – 

Não consta na lista do Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. 

Fonte: Plano de Manejo Parque da Raposa (APUCARANA, 2010b)) e dados de pesquisa. 

 

5.2.2.3 Considerações sobre a Fauna 

 

Através desse estudo foi possível observar a real situação em que se encontram as 

comunidades faunísticas local. A partir de uma avaliação rápida, constatou-se que a área 

apresenta diversas situações de fragilidade biológica, as quais se interrelacionam 

contribuindo para um processo contínuo de modificações nas estruturas de suas 
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comunidades, com diminuição das populações e consequente perda da biodiversidade.  

 

As agressões antrópicas à fauna, observadas na área, se manifestam de diferentes formas, 

afetando o equilíbrio dos processos naturais. A fauna terrestre corresponde a um dos grupos 

mais afetados pelos impactos negativos da ação antrópica. Este fato é devido à sua 

dificuldade desse grupo em transitar pelos ambientes fragmentados em busca de recursos 

necessários para sua sobrevivência.  

 

Entre as principais agressões observadas no tocante à fauna destacam-se: as grandes 

extensões de áreas agricultadas, contribuindo para a fragmentação do habitat, 

desmatamento gradativo e uso de agrotóxicos, atividade pecuária favorecendo o 

desmatamento, introdução de forrageiras exóticas e pisoteio das áreas de várzea; 

represamento de pequenos córregos, provocando inundação, fragmentação de habitat, 

interferência nas rotas migratórias e alteração na hidrologia local, a construção de vias de 

acesso fragmentando e isolando cada vez mais os remanescentes vegetais presentes na 

região. 

 

 

Outro grupo faunístico bastante afetado é a fauna associada aos cursos hídricos, dentre os 

fatores agressivos pode ser destacado o desmatamento das florestas de galeria; alteração e 

destruição das áreas naturais de alagamento; poluição e contaminação das águas; 

represamento dos rios mudando a dinâmica hídrica regional; introdução de espécies 

exóticas e a pesca indiscriminada.  

 

Tendo em vista o panorama exposto, se torna fundamental a manutenção e a conservação 

das poucas áreas remanescentes de floresta nativa, existentes nas áreas de influência do 

empreendimento, com o objetivo de conter o avanço desordenado dos processos antrópicos 

constatados na região e de propiciar recursos suficientes para as populações faunísticas 

ainda presentes no local. 

 

Tais remanescentes florestais devem ser preservados e objetos de práticas 

conservacionistas, visando estabelecer um equilíbrio nas relações entre os moradores da 

região e o ambiente em seu entorno, valorizando a integração ao invés da fragmentação, 

como é percebido atualmente. 

 

5.3 ASPECTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

Com o objetivo de viabilizar uma análise ponderada dos impactos e sua abrangência, o 

diagnóstico socioambiental foi realizado com base na delimitação espacial das áreas de 

influencia definidas anteriormente, que consistem em: ADA – Área Diretamente Afetada, a 

AID – Área de Influência Direta e a AII – Área de Influência Indireta. 
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Para a elaboração da maior parte do diagnóstico socioeconômico da AII (Área de Influência 

Indireta) utilizou-se informações coletadas em fontes secundárias obtidas no IBGE, 

IPARDES e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Educação, Fazenda, 

Planejamento e Urbanismo. Também, realizou-se um vasto reconhecimento de campo, a 

partir da visita e caracterização de quase 70% das propriedades diretamente afetadas pelo 

empreendimento, onde cada proprietário (morador ou caseiro) foi entrevistado e para cada 

uma delas foi montada uma ficha contendo o registro fotográfico, dados referentes às 

propriedades, abastecimento de água, esgoto, coleta de lixo, etc. 

 

Portanto, para a ADA (Área Diretamente Afetada) e AID (Área de Influência Direta) 

utilizaram-se dados coletados a partir de dados primários obtidos em levantamentos e 

pesquisas de campo (realizados entre julho de 2011 a novembro de 2011), além de 

informações obtidas na Prefeitura de Apucarana, SANEPAR, Instituto das Águas do Paraná, 

entre outros. Fontes secundárias também foram consultadas como IBGE e outras. 

 

Para alguns temas como tráfego, ruído e arqueologia, metodologias específicas foram 

adotadas e explicitadas no respectivo item do tema. 

5.3.1 Dinâmica Populacional 

 

A análise da dinâmina populacional de Apucarana e suas implicações com relação ao 

contorno ferroviário de Apucarana serão abordadas a partir do histórico de ocupação do 

município, sua dinâmica populacional, sua distribuição espacial e fluxos migratórios.  

 

5.3.1.1 Histórico de Ocupação da Cidade de Apucarana 

 

A partir do século XIX iniciou-se o desbravamento da Região Norte do Estado do Paraná, 

quando fazendeiros de Minas Gerais e São Paulo cruzaram o Rio Itararé à procura de terras 

férteis para a cafeicultura. Resultou desse movimento, a fundação de vários povoados, cuja 

região mais tarde viria a ser conhecida como Norte Pioneiro Paranaense. Esses ocupantes 

estabeleceram-se na margem ocidental do Rio Tibagi, onde passaram a se defrontar com a 

dificuldade de escoamento da produção cafeeira, o que os levou a fundar a “Companhia 

Ferroviária São Paulo-Paraná”, com o objetivo de construir 29,0km de trilhos entre Cambará 

e a cidade de Ourinhos, a partir da qual, através da Estrada de Ferro Sorocabana, o café 

produzido em suas fazendas poderia ter acesso ao Porto de Santos para ser exportado. 

Iniciadas em 1922, as obras foram inauguradas em 1925, quando a primeira composição 

ferroviária cobriu o percurso entre Ourinhos e Cambará (PDM, 2008). 

 

Em 1935 após a conclusão da ponte sobre o Rio Tibagi, as obras da ferrovia prosseguiram 

rumo oeste, atingindo o núcleo urbano de Londrina e depois, sucessivamente, os 

“patrimônios” de Cambé, Rolândia, Arapongas e Apucarana, no qual os trilhos da estrada de 
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ferro chegaram em 1943. Nesse período ocorreu um forte movimento pela emancipação 

política do povoado de Apucarana, fortalecido com a criação da Paróquia. Em dezembro de 

1943 foi promulgado o Decreto nº. 199 que criando a de Apucarana, instalada no ano 

seguinte (ibid). 

 

Apesar de todos os centros urbanos da região terem crescido mais que o esperado, 

Apucarana foi um dos que mais prosperou, não apenas pelo fato de integrar o aglomerado 

urbano mais importante do Norte do Paraná - o Eixo Londrina-Maringá - mas, sobretudo, 

pelo fato de, por muito tempo, ter sido o ponto terminal da ferrovia que ligava o Norte do 

Paraná ao Porto de Santos, por onde era exportado o café paranaense na época. Tal 

crescimento acabou por alterar profundamente as características econômicas e funcionais 

da cidade, fazendo-a extrapolar em muito o seu papel inicial de pequeno centro abastecedor 

da zona rural para assumir nitidamente a condição de pólo regional com influência sobre 

uma vasta área composta por vários municípios (ibid). 

 

Seu nome, segundo o historiador paranaense Romário Martins, seria uma contração da 

frase “APÓ-CAARÃ-ANÃ” que, na língua dos índios Guaianases, antigos habitantes da 

região, significa: APÓ - a base; CAARÃ - semelhante à floresta; ANÃ - imensa. 

5.3.1.2 Dinâmica Demográfica 

 

Para uma análise da dinâmica demográfica do município de Apucarana, foi utilizado como 

base de informações os Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, sendo que os dados principais serão tratados segundo a população 

residente nas áreas urbanas e rurais, sexo e faixa etária, ao longo das ultimas décadas, 

como consta na tabela a seguir. 

 

Tabela 41: Evolução populacional do município de Apucarana 

 

Fonte: Ipardes, 2011 

 

A partir dos dados, verifica-se que Apucarana sofreu as consequências de migração de uma 

parcela da população rural para a sede urbana, em concordância com o fenômeno de êxodo 

rural, de contexto nacional. Do ano 1980 a 1991, o crescimento populacional urbano foi de 

28,17% e houve um decrescimento na população rural de -45,62% e ainda um crescimento 

populacional absoluto na ordem de 18,47%. Para a década seguinte, dados do ano de 2000, 

a tendência permaneceu e houve aumento da população urbana e uma leve diminuição na 

população rural, somados geram um aumento total de 16,46% em relação aos dados de 

 
ANO 

 
1980 1991 2000 2010 

 
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

 
67.161 13.084 86.079 8.985 100.249 7.578 114.098 6.821 

Total 80.245 95.064 107.827 120.919 
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1991. A última pesquisa realizada sobre a população foi o Censo 2010 do IBGE e os dados 

seguiram sem grandes mudanças, o aumento de 12,14% mostra que existe crescimento 

populacional na cidade, no entanto, acompanhando uma tendência mundial, o crescimento 

demográfico de Apucarana vem sofrendo reduções nos últimos anos. A população 

continuará aumentando, porém as porcentagens de crescimento estão diminuindo. 
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Figura 93: Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade 
Apucarana para o ano de 2010 

 
Fonte: Censo 2010 do IBGE 

 

5.3.1.3 Taxas de Crescimento 

 

Por definição, as taxas de crescimento demográfico representam o crescimento da 

população de um local considerando duas datas sucessivas e o intervalo de tempo entre 

essas datas, medido em ano. Para as ultimas décadas, como é possível observar na Tabela 

42, Apucarana vêm apresentando uma progressiva queda da sua taxa de crescimento, 

sendo que entre os períodos 2000-2007 e 2007-2010 é natural uma taxa menor pois o 

intervalo de anos é menor. 

 

Tabela 42: Taxa de Crescimento Geométrico para Apucarana 

 

Taxa 1980 1991 2000 2007 2010 

Taxa de Crescimento Geométrico Populacional - Total (%) 1,48 1,55 1,42 1,01 1,15 

Taxa de Crescimento Geométrico Populacional - Urbana (%) 4,42 2,28 1,72 1,19 1,30 

Taxa de Crescimento Geométrico Populacional - Rural (%) -6,54 -3,36 -1,89 -1,56 -1,05 
Fonte: IPARDES, 2011 

 

Apucarana apresenta baixa taxa de crescimento geométrico total e que se apresenta com 

uma forma estabilizada ao longo das décadas, sendo seu crescimento caracterizado pelo 

aumento da população urbana. A população rural diminuiu de forma representativa desde a 

década de 80. O decrescimento tem diminuído com o passar das décadas. 

 

http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/imp.php?page=varinf&var=1034
http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/imp.php?page=varinf&var=1035
http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/imp.php?page=varinf&var=1036
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5.3.1.4 Distribuição Espacial da População da AII 

 

Na década de 1990 a população total de Apucarana era de aproximadamente 95 mil 

habitantes em uma área territorial de 558,39km², o que correspondia a uma densidade 

média de 170 habitantes por km². Em 2000, com o aumento da população para 107.827 

habitantes, a densidade chegou a 193hab/km², o que representa um nível razoável de 

adensamento populacional durante o último período (PDM, 2008). Em termos de zona rural, 

no ano de 2000 a população correspondia a apenas 7.570 habitantes (7,0% do total), 

resultando na densidade de 17hab/km² (PDM, 2008). 

 

Além da sede urbana e área rural a população de Apucarana distribui-se espacialmente em 

04 (quatro) distritos administrativos: Correia de Freitas, Pirapó, São Pedro e Vila Reis, sendo 

o de Pirapó o mais antigo e o mais próximo da sede municipal (ibid). 

 

São Pedro e Correia de Freitas foram criados na mesma data, sendo o primeiro o mais 

afastado da sede, enquanto o de Vila Reis, criado em 1969, apesar de ser o mais recente, é 

aquele que tem a sede mais populosa.  

 

O Município conta ainda com os povoados de São Domingos, São Pedro Taquara, Barreiro, 

Tatuzinho e Pinhalzinho, todos distantes da sede, carentes de infraestrutura e com 

reduzidos contingentes demográficos, sendo, na sua maioria, habitados por produtores e 

trabalhadores rurais (ibid). 

 

5.3.1.5 Análise dos Fluxos Migratórios da AII 

 

De acordo com o IBGE (2011 apud Simmons,1991), os estudos sobre deslocamentos 

populacionais há muito tempo vêm despertando o interesse de várias áreas do 

conhecimento, sendo, portanto, enfocados com base em diversos olhares. Contudo, os 

modelos explicativos existentes seriam aplicáveis a contextos particulares ou preocupações 

conceituais, parecendo ser incapazes de integrar as diversas formas de manifestação do 

fenômeno migratório, ambientes históricos e perspectivas disciplinares. 

 

A decisão de migrar estaria no âmbito individual e visaria à maximização da renda. Para os 

neoclássicos, seriam os diferenciais das condições de salário e emprego entre as áreas, 

assim como os custos da migração. Segundo a nova economia da migração, seriam os 

contrastes nas variedades de mercado, não só no mercado de trabalho, e a decisão de 

migrar se daria no âmbito do domicílio/família, visando minimizar os riscos para a renda da 

família (IBGE, 2011 apud MASSEY et al., 1993). 

 

Os deslocamentos de população no Brasil tiveram um período intenso, que foi marcado 

pelos anos 1960-1980, quando grandes volumes de migrantes se deslocaram do campo 
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para a cidade, delineando um processo de intensificação da urbanização e caracterizando 

áreas de expulsão ou emigração e áreas de atração ou forte imigração populacional (IBGE, 

2011 apud ERVATTI, 2003).  

 

Fato este observado no Estado do Paraná, nos anos 70, em que a estrutura produtiva do 

norte paranaense sofreu profundas modificações com a substituição da cafeicultura pelas 

pastagens ou lavouras temporárias, o que provocou drástica redução no nível de emprego 

na zona rural, determinando o êxodo de grande parte da sua população, isto é, intensos 

fluxos migratórios do campo para a cidade. Paralelamente, houve forte concentração 

fundiária. Tais eventos repercutiram também sobre os menores povoados da região, cujas 

economias centravam-se no abastecimento à população rural, deprimindo suas atividades 

produtivas urbanas e, portanto, o nível de emprego nelas ofertado. 

 

Esgotada a fase de desenvolvimento baseado na cafeicultura, verificou-se, pois, o 

surgimento de intensos fluxos migratórios do Norte do Paraná, tanto para fora do Estado 

quanto para os centros urbanos maiores da própria região, tendo o Município de Apucarana 

(AII) passado a integrar o conjunto de cidades-alvo dessas migrações, fatores esses que se 

combinaram para impulsionar o seu processo de desenvolvimento na região. 

 

A evolução urbana de Apucarana mostra, portanto, que o crescimento demográfico e a 

expansão física da cidade sempre estiveram associados aos grandes movimentos sócio-

econômicos ocorridos no meio rural da região, o que denota o caráter dependente e reflexo 

da sua economia.  

 

A partir dos anos 90, o crescimento físico e demográfico dos maiores centros urbanos da 

região passaram a responder a outros vetores que não apenas o desempenho das 

atividades agrícolas em suas áreas de influência, dentre os quais se destacam as suas 

atividades secundárias não agroindustriais e aquelas de prestação de serviços 

desvinculadas das atividades agropecuárias, o que, todavia, ainda está longe de significar 

um descolamento completo das economias desses centros urbanos frente às atividades 

produtivas rurais, sendo que no caso de Apucarana, como já mencionado, a proliferação de 

loteamentos populares implantados pela municipalidade e pela COHAPAR, nos anos 90, 

também foi um papel importante na expansão física da sua malha urbana (PDM, 2008). 

 

5.3.2 Uso e Ocupação Territorial 

 

A partir do breve histórico a respeito das primeiras ocupações de Apucarana, é possível 

fazer uma análise das questões de uso e ocupação do município. Atualmente configurado 

em seu macrozoneamento municipal por áreas urbanas, rurais (agrícolas), área de 

manancial, demarcações de vegetação e faixas de preservação permanente ao longo dos 

cursos d’água. 
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O traçado do contorno ferroviário está situado em trechos urbanos e rurais, sendo 

necessária uma análise mais específica da evolução das áreas urbanas e do processo de 

crescimento da cidade de Apucarana.  

 

O processo de crescimento das cidades brasileiras em geral é caracterizado pelo 

crescimento desordenado e pela falta de planejamento. No caso de Apucarana, ressalta-se 

aqui um processo um pouco diferente. De acordo com o PDM (2008), na década de 30 o 

processo de ocupação da sede urbana obedeceu a um projeto urbanístico previamente 

estabelecido pela Companhia de Terras Norte do Paraná, sendo que no projeto, a cidade 

assentava-se sobre o divisor de águas dos rios Paranapanema e Ivaí, no segmento 

atualmente compreendido entre as praças Mauá e Manoel Ribas, desenvolvendo-se ao sul 

da ferrovia, cujo traçado já se encontrava pré-estabelecido por ocasião do planejamento do 

novo núcleo urbano. 

 

O perímetro urbano foi guarnecido por uma faixa de pequenas chácaras, destinadas a 

abastecer a sua população com produtos hortifrutigranjeiros, reproduzindo um modelo, 

bastante difundido na época, na qual tais chácaras compunham o chamado “cinturão verde” 

das cidades. O projeto urbanístico inicial (em uma superfície de 183,5ha e 112 quadras) 

dividia a área urbana em cerca de 1.908 lotes, para abrigar uma população de 

aproximadamente 10.000 habitantes, perfazendo a densidade demográfica de cerca de 

52,0hab/ha (ibid). 

 

De acordo com o PDM (2008), pode-se visualizar na Tabela 43 e na Figura 94 as descrições 

que seguem sobre a evolução urbana de Apucarana entre as décadas de 1940 a 2000. 

 

Na década de 40 surgiram 26 loteamentos em Apucarana, somando o total de 154,4ha à 

sua área urbanizada e acrescentando 2.417 novos lotes ao estoque inicial, o que 

representou um acréscimo de 84,1% sobre os 183,5ha do seu projeto original, fazendo a 

área urbanizada da cidade atingir 337,9ha e seu acervo de lotes chegar a 4.325 unidades 

em 1950, compreendendo um contingente populacional de 11.981 habitantes. 

 

Nos anos 50, a ocorrência de duas fortes geadas em 1953 e 1955 teve um efeito devastador 

sobre a cafeicultura da região, afetando negativamente seu nível de atividade econômica, o 

que, entre outras consequências, provocou a redução do ritmo de crescimento demográfico 

e físico da cidade. Até o ano de 1960 surgiram novos 33 loteamentos aprovados e 

população de 21.203 habitantes. 

 

O período de 1961 a 1970 é marcado pelo dinamismo econômico da região, onde foram 

implantados 53 novos loteamentos, com a incorporação de 225,6ha ao quadro urbano da 

sede. Surgiram nesse período os conjuntos habitacionais populares, como consequência da 

criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) em 1965 e o parcelamento de glebas cada 
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vez mais afastadas do centro e em praticamente todas as direções, o que implicou na 

abertura de loteamentos localizados freqüentemente em áreas impróprias à urbanização e 

com sérias deficiências em infraestrutura, que contribuíram para rebaixar o padrão de 

qualidade do espaço urbano. A partir do Censo Demográfico de 1970 a população chegou a 

41.813 habitantes. 

 

Entre 1971 e 1990 ocorreu a transição da monocultura cafeeira para o modelo de agricultura 

diversificada intensiva, havendo grandes migrações para outros estados e centros urbanos 

maiores, sendo evidenciado um decréscimo no crescimento populacional de Apucarana. 

 

No período de 1991 a 2000 houve um intenso movimento de apropriação territorial, não só 

por parte dos loteadores, mas da própria Prefeitura e da COHAPAR, através da implantação 

de conjuntos habitacionais populares. 

 

Atualmente, de um total de aproximadamente 40.000 imóveis territoriais na cidade, cerca de 

12.000 ainda estão vagos, perfazendo 30,0% do estoque total de lotes do perímetro urbano 

e, considerando-se o grande número de loteamentos aprovados e a moderada taxa de 

crescimento demográfico foi criado um número de lotes muito superior ao necessário para 

absorver o crescimento da população, o que se traduz em excesso de lotes vagos e 

infraestrutura ociosa que penaliza financeiramente o Município e a sociedade.  

 

Tabela 43: Evolução da ocupação urbana da AII - 1940 a 2000 

Década 
Loteamento 

aprovado 
(un) 

Superfície 
criada (ha) 

Lotes 
criados 

(un) 

Lotes 
acumulados 

(un) 

População 
urbana 
(hab) 

Densidade 
demográfica 

(hab/ha) 

1941-1950 26 154,4 2.417 4.325 11.981 35,5 

1951-1960 33 79,2 2.064 6.389 21.203 50,8 

1961-1970 53 225,6 4.625 11.014 41.813 65,1 

1971-1980 33 304,0 3.396 14.410 67.161 70,9 

1981-1990 27 340,8 2.920 17.330 86.079 66,9 

1991-2000 68 603,4 11.908 29.238 100.249 53,0 
Fonte: PDM, 2008 apud ASPLAN e IBGE 
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Figura 94: Evolução da ocupação da sede urbana de Apucarana 

 

Fonte: PDM, 2008 

 

Em análise do mapeamento dos últimos loteamentos que surgiram, observa-se que os 

vetores de crescimento apontaram para as regiões nordeste-leste e sudoeste, configurando 

inclusive o surgimento de loteamentos adensados como é o caso dos loteamentos Santos 

Dumont I, II e III, Residencial Interlagos. Da mesma forma, sabe-se que os vetores se 

confirmam visto que novos loteamentos foram aprovados na porção extremo leste do 

perímetro urbano da sede de Apucarana.  
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5.3.2.1 Zoneamento  

 

A partir do Estatuto da Cidade, regulamentado através da Lei Federal nº 10.257 de 10 de 

julho de 2001, ficou determinada a obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor Municipal 

para municípios com população superior a 20 mil habitantes, integrantes de regiões 

metropolitanas ou aglomerações urbanas, onde o Poder Público pretenda aplicar 

instrumentos previstos, integrantes de áreas de especial interesse turístico e inseridas na 

área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional. (BRASIL, 2001). A principal função do Plano Diretor é a 

documentação dos principais objetivos e metas de desenvolvimento municipal e urbano, 

obtido através da participação consensual dos diversos atores da sociedade. Um dos 

fundamentais resultados de seu processo de elaboração são as leis regulamentadoras, tais 

quais: a Lei do Plano Diretor Municipal, Lei de Uso e Ocupação Municipal e Urbano, Lei de 

Sistema Viário, Lei de Parcelamento do Solo, Edificações, etc. 

 

O Município de Apucarana teve seu Plano Diretor Municipal revisado no ano de 2007 e 

2008, fato que resultou em complementações e alterações configuradas pela Lei Municipal 

nº 243/2008. Nesta lei, além de outras, é alterada a Lei nº 175/2003 que institui o Plano 

Diretor de Desenvolvimento de Apucarana e define as Macrozonas que configuram as 

diretrizes de desenvolvimento municipal, e a Lei nº 176/2003, que regula sobre o Uso e 

Ocupação do Solo do município. A seguir um maior detalhamento a respeito das 

macrozonas municipais e zoneamento urbano para a AII, AID e ADA. 

 

A. MACROZONEAMENTO MUNICIPAL 

 

Conforme a Lei Municipal nº 243/2008 Macrozoneamento Municipal ficaram definidas as 

seguintes macrozonas municipais (Quadro 18) espacializadas na Figura 95: 

 

Quadro 18: Macrozoneamento Municipal 

Macrozona Descrição 

Manancial de 
Abastecimento 

Corresponde à microbacia do Rio Caviúna, pertencente à Bacia do Rio 
Pirapó, responsável pelo abastecimento público de água de grande parte da 

sede urbana. 

Vegetação Natural 
e/ou Exótica 

Regiões com remanescentes florestais nativos ou exóticos. 

Faixa de Preservação 
Permanente 

Faixa de 30 metros de cada margem dos rios e corpos d’água e raio de 50 
metros para as nascentes. 

Área Urbana Corresponde às áreas delimitadas por seus respectivos perímetros urbanos, 

Zona Agrícola 

Áreas destinadas às atividades extrativas e silviagropastoris, 
correspondentes ao modulo mínimo rural do Município com área de 

20.000,00 m² (vinte mil metros quadrados) e destina-se predominantemente 

Fonte: Apucarana, 2003 
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Figura 95: Macrozoneamento Municipal 

 

Fonte: PDM, 2008 

 

A Área de Influência Direta Abrange além das áreas urbanas da sede de Apucarana, Vila 

Reis e um pequeno trecho urbano do bairro Aricanduvas de Arapongas, a Zona Agrícola, 

áreas com Vegetação Natural e/ou Nativa e Faixas de Preservação Permanente.  

 

B. ZONEAMENTO URBANO 

 

Regulamentadas pela Lei Municipal nº 243/2008, o zoneamento das áreas urbanas do 

município de Apucarana foi definido para a sede urbana do município e seus quatro distritos, 

Vila Reis, São Pedro, São Domingos e Correia de Freitas. Tal zoneamento estabelece 

parâmetros de uso e ocupação do solo, definindo tipologias de uso permitidas, permissíveis, 

toleradas e proibidas.  

 

Para a sede urbana, foram determinadas as zonas que constam no Quadro 19. Para os 

limites da Área de Influência Direta encontram-se as zonas destacadas no mesmo quadro, 

além de áreas denominadas como Faixas de Preservação Permanente e Vegetação Natural 

e/ou Exótica.  
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Quadro 19: Zoneamento da sede urbana de Apucarana 

Zona Descrição 

Zona Comercial 1 – ZC1 

Predomínio dos usos de comércio e serviços centrais, atividades de 

animação e concentração de empregos, além do uso habitacional de 

alta densidade. 

Zona Comercial 2 – ZC2 
Predomínio de usos de comércio e serviços centrais, além do uso 

habitacional de média-alta densidade. 

Zona Comercial 3 – ZC3 
Predomínio dos usos de comércio e serviços setoriais especializados 

de atendimento à economia e à população. 

Zona Residencial 1 – ZR1 

Zona exclusivamente residencial, com padrão de ocupação unifamiliar 

de baixa densidade, permissível a atividade individual de autônomos e 

profissionais liberais no próprio domicílio, se comprovada a moradia 

concomitante. 

Zona Residencial 2 – ZR2 
Zona predominantemente residencial, com padrão de ocupação 

unifamiliar ou bifamiliar de baixa-média densidade. 

Zona Residencial 3 – ZR3 

Zona predominantemente residencial, com padrão de ocupação 

unifamiliar de baixíssima densidade e lotes de, no mínimo, 3.000,00 

m² (três mil metros quadrados) de área, sob a forma de chácaras. 

Zona Residencial 4 – ZR4 
Zona exclusivamente residencial, com padrão de ocupação 

multifamiliar de média-alta densidade. 

Zona de Urbanização 
Específica – ZUE 

Zona predominantemente residencial, com padrão de ocupação 

unifamiliar ou bifamiliar de densidade baixa-média, constituída por 

conjuntos habitacionais populares implantados pelo Poder Publico 

Municipal ou por agências estaduais ou federais de habitação popular. 

Zona Especial - ZE 

Áreas onde haja a presença de atividades, usos ou funções urbanas 

de caráter excepcional, não enquadráveis nas zonas definidas. 

ZE1 – Pátio de Manobras da Rede Ferroviária Federal; 

ZE2 – Parque do Lagoão; 

ZE3 – Cemitério Municipal da Saudade; 

ZE4 – Aeroporto Velho; 

ZE5 – Cemitério Municipal Cristo Rei; 

ZE6 – Pátio de Manobras da Estrada de Ferro Central do Paraná; 

ZE7 - Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana - 

FECEA; 

ZE8 - Estádio Municipal Bom Jesus da Lapa; 

ZE9 - Campus Universitário Integrado; 

ZE10 - Parque de Exposições; 

ZE11 - Terminal Rodoviário; 

ZE12 - Zona de Proteção do Aeroporto. 

Zona Especial de Interesse 
Social – ZEIS 

Zona exclusivamente residencial, com padrão de ocupação 

multifamiliar de média-alta densidade. 

Zona Industrial 1 – ZI1 

Áreas destinadas a atividades industriais não incômodas, nocivas, ou 

perigosas, compatíveis com zonas urbanas de uso diversificado, ou 

de interesse ambiental. 
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Zona Descrição 

Zona Industrial 2 – ZI2 
Áreas destinadas a atividades industriais não nocivas, ou perigosas, 

compatíveis com zonas urbanas. 

Eixo de Comércio e Serviço 
1 – ECS 1 

Corredores de uso misto, destinados à habitação multifamiliar de 

média densidade, ao comércio e à prestação de serviços vicinais de 

interesse cotidiano, freqüente e imediato, com baixo potencial de 

geração de tráfego e movimento, às atividades de autônomos e 

profissionais liberais exercidas individualmente no próprio domicílio; 

Eixo de Comércio e Serviço 
2 – ECS 2 

Corredores de uso misto, destinado à habitação multifamiliar de média 

densidade, ao comércio e à prestação de serviços centrais e vicinais, 

de afluência ocasional e intermitente. 

Zona de Expansão – ZEX 
(1) 

Áreas previstas para expansão urbana de curto prazo (mediante a 

utilização do parcelamento compulsório em áreas já urbanizadas) e a 

médio prazo, que correspondem às áreas a serem urbanizadas 

quando pelo menos, 70,0% dos lotes vagos existentes naporção 

loteada da Cidade estiverem ocupados. 

Zona de Proteção Ambiental 
- ZP 

Zona destinada a contribuir para a manutenção do equilíbrio ecológico 

e paisagístico no território do município, admitidas apenas edificações 

que se destinem estritamente ao apoio às funções de parques e 

reservas. 

ZP1 - faixas de 30 metros ao longo do curso dos rios, faixas com 

diâmetro mínimo de 50 metros em trono de nascentes; 

ZP2 – Parque Linear do Ribeirão Barra Nova 

ZP3 – Parque Linear do Córrego Araranguá; 

ZP4 – Parque Linear do Córrego Piratini 

ZP5 – Parque Linear do Ribeirão Biguaçu 

ZP6 – Parque Linear do Córrego Ouro Fino 

ZP7 – Parque Linear do Ribeirão Ipiguá 

ZP8 – Parque da Mata do Schimidt 

ZP9 – Parque da Raposa 

ZP10 – Parque das Araucárias 

Zonas inseridas na Área de Influência Direta do Empreendimento 
(1)

 O Instituto de Desenvolvimento Pesquisa e Planejamento de Apucarana - IDEPPLAN definirá previamente o 
zoneamento do uso e ocupação do solo nas zonas de expansão previstas nesta Lei, preferencialmente para 
ZR2, quando estas vierem a ser objeto de processo de parcelamento do solo. 

 

O início do contorno configurado pelo tramo sul se inicia no Distrito Vila Reis, localizado na 

porção sudeste da sede urbana de Apucarana. Desta forma a AID abrange boa parte do 

perímetro urbano do Distrito Vila Reis, que apresenta as zonas demonstradas no Quadro 20 

segundo legislação municipal. Da mesma forma destacadas aquelas zonas inseridas dentro 

do limite da AID. 
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Quadro 20: Zoneamento do distrito de Vila Reis 
 

Zona Descrição 

Zona Comercial 1 
– ZC1 

Predomínio dos usos de comércio e serviços centrais, atividades de animação e 
concentração de empregos, além do uso habitacional de alta densidade. 

Zona Residencial 
2 – ZR2 

Zona predominantemente residencial, com padrão de ocupação unifamiliar ou 
bifamiliar de baixa-média densidade. 

Zona de 
Urbanização 

Específica – ZUE 

Zona predominantemente residencial, com padrão de ocupação unifamiliar ou 
bifamiliar de densidade baixa-média, constituída por conjuntos habitacionais 

populares implantados pelo Poder Público Municipal ou por agências estaduais 
ou federais de habitação popular. 

Zona Especial – 
ZE 

Zona destinada a contribuir para a manutenção do equilíbrio ecológico e 

paisagístico no território do município, admitidas apenas edificações que se 

destinem estritamente ao apoio às funções de parques e reservas. 

Zona Industrial 1 – 
ZI1 

Áreas destinadas a atividades industriais não incômodas, nocivas, ou perigosas, 
compatíveis com zonas urbanas de uso diversificado, ou de interesse ambiental. 

Zona Industrial 2 – 
ZI2 

Áreas destinadas a atividades industriais não nocivas, ou perigosas, compatíveis 
com zonas urbana. 

Zona de 
Expansão - ZEX 

Áreas previstas para expansão urbana de curto prazo (mediante a utilização do 
parcelamento compulsório em áreas já urbanizadas)e a médio prazo, que 

correspondem às áreas a serem urbanizadas quando pelo menos, 70,0% dos 
lotes vagos existentes naporção loteada da Cidade estiverem ocupados. 

Curva de Nível de 
Ruído 1 

 

Curva de Nível de 
Ruído 2 

 

Zona de Proteção 
Aeroportuára - 

ZPS 
 

Zonas inseridas na Área de Influência Direta do Empreendimento 

 

A delimitação da AID extrapola os limites municipais de Apucarana em dois trechos, ao 

norte engloba uma pequena porção urbana do município de Arapongas e a sudeste áreas 

rurais próximas a implantação do Pátio de manobras no município de Califórnia.  

 

Em Arapongas, o novo traçado do contorno irá desviar apenas um trajeto de 

aproximadamente 530 metros através de túnel transpassando a Rodovia BR - 369 para 

então ir de encontro com a continuidade do traçado já existente. A ADA abrange as 

seguintes zonas (Quadro 21): 
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Quadro 21: Zoneamento de Arapongas 
 

Zona Descrição 

Zona Residencial 2 – 
ZRE-2 

Zona Residencial de interesse social, de baixa densidade populacional, 
destinada a abrigar edificações de até 2 (dois) pavimentos. 

Zona Residencial 3 – 
ZRE-3 

ZRE3: Zona Residencial de média densidade populacional, destinada a 
abrigar edificações verticais de até 4 (quatro) pavimentos. 

Zona Industrial 2 – ZIN-
2 

Zona Industrial potencialmente poluitiva, quando não delimitada por via ou 
fundo de lote, será determinada pelo órgão competente de Planejamento 

do Poder Executivo Municipal, ouvido o Conselho Municipal do Plano 
Diretor. 

Zona Comercial 3 – 
ZCS-3 

ZCS3: caracteriza-se por zona destinada predominantemente a atividades 
comerciais e de serviços vicinais e de bairro de atendimento da vizinhança. 

De baixa ou média densidade populacional, podendo ser ocupada por 
edificações de 2 (dois) ou 4 (quatro) pavimentos, dependendo da zona 

envolvente. 

Zonas inseridas na Área de Influência Direta do Empreendimento 

 

O pátio de manobras a ser localizado em Califórnia, nas proximidades de seu limite 

municipal com Apucarana, possui implantação em área próxima à Rodovia BR-376, junto ao 

percurso ferroviário já existente e consolidado e de região predominantemente rural. 

 

O Mapa 16 a seguir situa a ADA juntamente com as zonas que definem as formas de uso e 

ocupação do solo para a sede urbana de Apucarana e o Distrito Vila Reis. 

 

 

  





 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -221- EF-481 

5.3.2.2 Uso e Ocupação do Solo 

 

O uso e ocupação do solo como elucidado anteriormente pode ser condicionado a regras de 

tipos de usos e formas de ocupação através de um zoneamento. Como forma a avaliar a 

real tipologia de usos dentro do contexto da Área de Influência Direta do contorno 

ferroviário, tanto para o tramo sul quanto o leste, foram sobrepostos o zoneamento vigente 

para as áreas urbanas da sede de Apucarana e Vila Reis, sendo as demais zonas que não 

se situam dentro dos perímetros urbanos, consideradas rurais, juntamente com imagens do 

Google Earth, 2010 (Mapa 17, 18 e 19). Foram pontuados alguns trechos que caracterizam 

os tipos de uso,cujas descrição e registro fotográfico se seguem. 

 

A. TRAMO SUL 

 

Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

1 

 

Proximidade com o início do traçado do 
tramo Sul (sentido exportação). O contorno 
irá interceptar a Rodovia Federal BR-369. 
O trecho pouco anterior a este cruzamento 
caracteriza-se por uso industrial variado, 
como por exemplo, para suporte a 
maquinários agrícolas. 

2 

  
Fotos retiradas em local próximo ao 
estaqueamento do cruzamento com a BR-
369, onde ocorrerá passagem em dois 
níveis – passagem inferior sob viaduto. 
Uso predominante para a região do 
entorno é agricultura, com predominância 
de plantações de café.  

No mesmo ponto com vista para o outro 
lado da rodovia, presença de alguns 
barracões industriais. 
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Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

3 

 
 

Trecho da mesma Rodovia Federal BR-369 
com que se divide entre o acesso ao centro 
da sede urbana de Apucarana, ou seguir 
contornando a região sul da cidade, destino 
Califórnia-Ponta Grossa – Curitiba. 

4 

 

Procurando seguir as proximidades do 
estaqueamento do tramo, observou-se na 
região desse ponto a presença de algumas 
nascentes, dentro de propriedades com 
características rurais. 

5 

 

A trecho percorrido pela Rodovia do Café 
que seguirá quase paralelamente durante 
bom trecho o traçado ferroviário (Tramo 
Sul). Nessa área proximidade com o 
loteamento Residencial Interlagos na 
porção esquerda e diversas áreas de 
cultivo a direita da rodovia. 

6 

 

Ponto do cruzamento da rodovia com o 
Ribeirão Barra Nova de região alagadiça. 
Presença de algumas indústrias químicas e 
a presença de curtume. 
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Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

7 

  
Seguindo estrada de acesso a outras 
indústrias, localiza-se este ponto muito 
próximo de onde percorrerá o traçado da 
ferrovia. Por questões topográficas, a 
solução adotada para este trecho será o 
viaduto. Região com lago do Ribeirão 
Barra Nova. 

Próximo ao viaduto previsto há presença de 
indústria química de produtos de limpeza. 

8 

 

Neste ponto, distante de aproximadamente 
300m do traçado previsto do Tramo Sul, 
dentro dos limites da AID, está a 
localização do aterro sanitário do município. 

9 

 

Vistas do loteamento urbano Catuai a partir 
da Rodovia Federal – 369, que é abrangida 
pela AID. 

10 

 

A partir da mesma rodovia, há acesso à 
Vila Rural Nova Ucrânia 
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Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

11 

 

O contorno ferroviário em seu tramo sul, irá 
percorrer o final dos limites da Vila Rural 
Nova Ucrânia. 

12 

 

Em trecho rural próximo à Unidade de 
Conservação Colônia Mineira, o tramo sul 
do contorno interceptará o Córrego Icatú. 
Para este trecho, propriedades rurais. 

13 

 

Também nas adjacências de propriedades 
rurais, o traçado irá interceptar o Ribeirão 
Biguaçu. 

14 

 

Foram verificadas dentro da das 
proximidades e entorno do traçado, ale de 
propriedades agrícolas, a presença de 
granjas 
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Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

15 

 

Ponto referente as proximidades da Vila 
Rural Manoel Piassa da Silva Sobrinho, 
localizado no distrito Vila Reis 

16 

 

Ponto que identifica a via que limita a Vila 
Rural, com vistas de onde a ferrovia irá 
passar perpendicularmente a via. Aos 
fundos verifica-se a malha urbana da Vila 
Reis. 

17 

 

Área urbanizada da Vila Reis, de uso 
predominantemente residencial, de 
caracterização mista (construções de 
alvenaria e algumas de madeira). Diversas 
vias ainda não são pavimentadas 

18 

 

Configurado pela paisagem rural, outro 
córrego será interceptado, aos fundos de 
uma propriedade rural. 

19 

 

Outra vista da Vila Reis em seu trecho 
urbano consolidado, com pavimentação 
asfáltica em porção próxima à ferrovia 
existente. 
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Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

20 

 

Traçado atual da ferrovia que delimita o 
distrito Vila Reis 

 

B. TRAMO LESTE 

 

Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

1 

  

Este primeiro ponto caracteriza a 
região de onde irá iniciar o contorno 
ferroviário em seu tramo leste (sentido 
importação) em momento que o 
traçado do tramo leste se desprende do 
traçado da ferrovia atual na sede 
urbana de Apucarana. 

Este trecho é caracterizado por áreas de 
agricultura de soja e trigo e alguns 
barracões industriais mais próximos ao 
trilho e a Rodovia Federal BR-376. 

2 

  

Trecho próximo a córrego próximo ao traçado do contorno, em meio a plantação de 
tribo e matas de Áreas de Preservação Permanente. 
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Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

3 

 

 

Em meio a propriedades que mesmo 
estando dentro dos limites do perímetro 
urbano, tem-se o córrego denominado Água 
da Juruba, que será interceptado pela 
passagem do Tramo Leste. 

4 

 

Região configurada por um conjunto de 
pequenas chácaras, onde foi identificado 
um antigo frigorífico hoje desativado, possui 
algumas residências e o traçado deve 
interceptar alguns de seus terrenos.  

5 

 

Ponto localizado próximo ao loteamento 
Santos Dumont, com vista para o terreno 
onde futuramente será implantado um 
loteamento referente ao programa Minha 
Casa Minha Vida. O trajeto do contorno 
ferroviário deverá passar pelas adjacências 
desse loteamento. 

6 

 

Trecho dentro do loteamento Santos 
Dumont, que genericamente apresenta 
ocupação prefominante de lotes 
residenciais unifamiliares de 200 m². 
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Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

7 

 

Registro a partir de um dos locais do 
estaqueamento do contorno ferroviário com 
vista para o loteamento Santos Dumont. 

8 

 

Unidade de Conservação Parque da 
Raposa, cuja região de entorno será 
interceptada pela ferrovia do Tramo Leste. 
Para este trecho está prevista a construção 
de outro viaduto. 

9 

  

Região rural onde o traçado da ferrovia irá passar, com predominância de plantio de 
trigo em extensas áreas 

10 

 

Localização de torres de alta tensão 
localizadas em meio às plantações e que 
em alguns trechos da ferrovia do Tramo 
Leste pode haver o cruzamento de linhas. 
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Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

11 

 

Estrada em meio a região igualmente de 
predomínio de uso agrícola em trecho da 
estrada em que haverá cruzamento com o 
tramo ferroviário leste. 

12 

 

Vistas da área rural próxima ao traçado 
ferroviário leste com vistas para o 
loteamento Sanches dos Santos 

13 

  

Trecho de caráter urbano, distante de aproximadamente 300 metros do traçado da 
ferrovia, onde há clube de campo, residências e usos industriais variados. 
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Ponto Descrição e Registro Fotográfico 

14 

  

Trecho próximo a ligação com a 
Rodovia BR-369 que promove ligação 
com o município de Arapongas. 

Vista da Facnopar, localizada próxima à 
ADA. 

 

Na área referente ao Pátio de Manobras a ser implantado no município de Califórnia, 

observa- se que os principais usos na AID são configurados por extensas áreas de plantio 

de milho e soja, com a presença de algumas construções, dentre elas de uso industrial da 

Unifrango e de fábrida de baterias elétricas próximo ao local de implantação do pátio.  

 

Figura 96: Vistas da AID nas proximidades do local de implantação do Pátio de Manobras 

  

  
Fonte: Ecotécnica, 2011 
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5.3.2.3 Caracterização das Propriedades dentro da ADA 

 

No total serão 87 propriedades interceptadas pela ferrovia do Contorno Ferroviário, sendo 

61 referentes ao Tramo Sul e 26 propriedades relacionadas ao Tramo Leste. Essas 

propriedades serão diretamente afetadas no sentido de que parte de suas terras serão 

adquiridas para a operação ao traçado ferroviário e sua faixa de domínio, através do 

processo de desapropriação.  

 

Foram realizadas fichas de cadastro para a identificação e caracterização em campo de 

algumas propriedades que serão interceptadas pelo traçado ferroviário. Ao total são 58 

fichas localizadas no Apêndice do relatório, sendo que do total, 36 fichas são referentes ao 

tramo Sul e 22 ao Tramo Leste. Segue a análise da coleta de informações obtidas. 

 

A. TRAMO SUL 

 

Conforme o gráfico gerado a partir das fichas referentes às propriedades do tramo sul, 

observa-se a grande predominância de propriedades rurais, que possuem como principais 

atividades a agricultura (trigo, soja e café). Cerca de 17% das fichas afirmaram ter suas 

propriedades abastecidas pela rede pública de abastecimento de água, e o sistema de 

esgotamento sanitário é feito pela grande maioria por fossa séptica. 

 

Figura 97: Gráfico Tramo Sul – 35 Cadastros 

 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

B. TRAMO LESTE 

 

Já para o Tramo Leste, baseando-se no gráfico gerado a partir das fichas de cadastro, as 

conclusões são as mesmas, mas com algumas ressalvas. Da mesma forma que no tramo 

sul há grande predominância de propriedades rurais (68%), que possuem como principais 

atividades a agricultura (trigo, soja e café). O abastecimento de água varia equilibradamente 

entre as opções: rede pública e poços. O tipo de destinação do esgoto da grande maioria se 

faz por fossa séptica. 
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Figura 98: Gráfico Tramo Leste – 22 Cadastros 

 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

5.3.3 Infraestrutura Básica 

 

Segue neste item a descrição a respeitos da infraestrutura básica para o município de 

Apucarana, com levantamento de dados e caracterização com enfoque para as regiões 

afetadas pelo contorno ferroviário. 

 

Para tanto, serão analisadas informações sobre os sistemas viário e de transporte, 

pavimentação, drenagem e energia elétrica dentro do contexto de Apucarana. 

 

5.3.3.1 Sistema Viário e Transporte 

 

O município de Apucarana possui uma população de 120.919 habitantes, segundo 

levantamento do Censo Demográfico de 2010. Grande parte dos habitantes do município 

residem na área urbana. Com distribuição estimada conforme o mapa a seguir, que 

apresenta a densidade demográfica de Apucarana, que é a medida expressa pela relação 

entre a população e a superfície do território, neste caso entre a população e a área do setor 

censitário a qual pertence, no caso, habitante por hectare. Os bairros Núcleo Habitacional 

(NH) Dom Alberti, NH Afonso Camargo, NH João Goulart, NH Papa João Paulo I, Jardim 

Ponta Grossa e Jardim América estão entre os mais povoados do Município de Apucarana. 

Os dados de densidade são provenientes do Projeto Básico de Transporte Público de 

Apucarana que foi elaborado em 2010 a partir dos dados do IBGE de 2007. 
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Figura 99: Densidade populacional. 

 

Fonte: Projeto Básico de Transporte Público 2010. 

 

É possível observar que o traçado atual da ferrovia além de passar pela área central de 

Apucarana, está localizado em setores de média a alta densidade populacional. Pode-se 

considerar o traçado atual da ferrovia como uma impedância a mobilidade do município de 

Apucarana. Impedância é todo ou qualquer elemento natural ou construído que fornece 

alguma dificuldade a transposição. 

 

A renda média dos habitantes de uma dada região pode sugerir a localização da 

concentração de automóveis no município, visto que é parte da cultura nacional a aquisição 

de veículos automotor. 
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Figura 100 - Renda média por setor censitário 2007. 

 

Fonte: Projeto Básico de Transporte Público 2010. 

 

O traçado atual da ferrovia é adjacente a região central que possui maior renda média por 

habitante, ou seja, regiões com padrão de movimentação pelo modal automóvel. Os setores 

censitários com menor renda média são atendidos principalmente pelo sistema de 

transporte público urbano. 

 

A. FROTA 

 

Com relação à frota total de veículos a cidade de Apucarana mantém um padrão de 

mobilidade voltado para o automóvel mantendo-se o padrão do restante do País e do 

Estado de acordo com dados do Denatran e Ministério das Cidades de dezembro de 2010. 

Este padrão elevado de automóveis é responsável por baixos níveis de mobilidade e 

ocorrência de alguns congestionamentos no horário de pico no município. 
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Figura 101: Frota Municipal de Apucarana 
Frota Nacional. Frota estadual. 

  

Frota Municipal. 

 

Fonte: Denatran e Ministério das Cidades, dados de dezembro de 2010. 

 

A relação renda e propriedade de automóvel é comprovada a partir das taxas de 

motorização por habitante. Utilizando os dados do Censo Demográfico 2010 e dados de 

frota do Denatran e Ministério das Cidades construímos o gráfico a seguir de tipologia de 

motorização a cada 100 habitantes e é possível observar que Apucarana possui alto índice 

de motorização acima da média nacional. 
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Figura 102: Motorização a cada 100 habitantes ano base 2010. 

 

Fonte: Ecotécnica 2011 

 

B. SISTEMA VIÁRIO 

 

Conforme já abordado anteriormente, Apucarana possui uma malha rodoviária importante 

no que tange ao contexto regional. Dentro de seus limites passam várias rodovias, sendo as 

principais a BR-369 e BR-376. De acordo com o PDM e conforme verificado, o traçado viário 

da sede urbana é um misto de xadrez e radial, apresentando uma série de complexidades 

que dificultam a mobilidade, sendo os novos loteamentos inseridos em um contexto 

desconexo e sem planejamento. 

 

A partir da identificação dos principais conflitos viários e problemas de mobilidade e 

circulação urbana, foram definidas diretrizes viárias a serem consideradas na implantação 

de novos empreendimentos e loteamentos, bem como estabelecida a hierarquia viária para 

as áreas urbanas do município. A Lei Municipal Nº 177/03, que recebeu alterações na Lei 

Municipal Nº243/08, e que trata do Sistema Viário Básico de Apucarana, regulamenta 

questões da classificação das vias e trata de outros assuntos pertinentes. Segue no Quadro 

16 a classificação das vias, de acordo com a Lei Municipal. 

 

Quadro 22: Classificação do Sistema Viário Básico do município de Apucarana  
 

Nível Descrição 

Nível I Rodovias Federais e Estaduais, acessos, contornos rodoviários e anéis viários; 

Nível II 
Vias Arteriais que tem a função de estruturar a organização funcional do sistema viário 

urbano e acumula os maiores fluxos de tráfego da cidade; 

Nível III 
Vias Coletoras que possuem atribuições quanto a promoção da ligação dos bairros com 
as vias arteriais, conectoras que conectam bairros tangencial e paralelamente às vias 

28

10

29

10

19

8

Automóveis Motocicletas

Motorização a cada 100 habitantes
Apucarana Paraná Brasil
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Nível Descrição 

urbanas, e avenidas das torres de transmissão de energia elétrica; 

Nível IV 
Vias Industriais que se localizam dentro das determinadas Zonas industriais, Vias 

Comerciais e Eixos de Comércio e Serviços; 

Nível V 
Vias Paisagísticas que delimitam as Zonas de Proteção Ambiental em torno de 

nascentes e ao longo dos cursos d’água; 

Nível VI Vias Locais que se destinam ao acesso das moradias; 

Nível VII Estradas Vicinais; 

Nível VIII Ciclovias; 

Fonte: Apucarana, 2008 

 

Uma importante justificativa para a implantação do Contorno Ferroviário, é a busca de uma 

solução para os problemas de mobilidade da sede urbana, que tem seus fluxos de trafego 

dificultados pela presença dos atuais ramais ferroviários que passam pela região central da 

cidade. 

 

O traçado atual pode ser considerado impedância ao deslocamento por automóvel, bem 

como Do deslocamento dos pedestres, devido ao ambiente insalubre ao pedestre e passível 

de acidentes. 

 

Os principais bairros segregados pelo traçado atual são:  

 

Figura 103: Núcleo Habitacional Afonso Camargo. 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Figura 104: Jardim Apucarana. 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Figura 105: Jardim Aeroporto. 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2011 
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Figura 106: Núcleo Habitacional Michel Soni. 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

 

Figura 107: Jardim Figueira. 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Figura 108: Núcleo Habitacional Papa João Paulo. 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

C. Transporte Público 

 

O traçado atual da malha rodoviária de Apucarana é em parte responsável pela criação de 

extensas áreas vazias e pouco adensadas no interior do perímetro urbano. O atendimento a 

estas áreas distantes resulta em um sistema operado com baixo índice de passageiro por 

quilometro (IPK), índice que está relacionado à produtividade do sistema.  

 

O sistema atual de transporte de Apucarana utiliza um modelo operacional de integração em 

um único terminal de transporte, localizado na região central, que concentra 100% da linhas 

atuais. 
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Figura 109: Localização do Terminal Urbano. 

 

Fonte: Ecotécnica 2011 

 

Com base nos dados do Projeto Básico de Transporte Público de Apucarana, o sistema 

atual é composto de 28 linhas de transporte que atendem ao município de Apucarana e a 

distritos vizinhos. O sistema é responsável por transportar uma demanda diária de 

aproximadamente 21.200 pessoas, sendo 3.409 habitantes na hora pico, mais intensa no 

período da manhã. 

 

Como consequência, o sistema de transporte também possui como impedância o traçado 

atual da malha ferroviária, como as viagens mais longas e menos diretas, decorrentes das 

poucas transposições com a ferrovia, que refletem diretamente no custo da tarifa. 

 

A tarifa de transporte é relação entre demanda com custos fixos (instalações, impostos e 

lucro) e custos variáveis, ou seja, que dependem da quilometragem realizada pelo sistema. 

Um bom sistema de transporte é aquele que com uma quilometragem mínima consegue 

atender de forma satisfatória a demanda, porém a escassez de vias de transposição a 

malha ferrovia de Apucarana resulta em quilometragem desnecessária. 

 

Podemos facilmente identificar na região dos bairros Jardim Ponta Grossa e Jardim América 

a concentração de linhas de transporte na Rua Firman Neto, principal acesso a região 

central do município. 
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Figura 110: Concentração de Linhas na Rua Firman Neto 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011. 

 

O sistema de transporte atual está passando por processo de licitação para escolha de novo 

operador. Com a modificação do traçado da ferrovia será possível um redesenho da rede de 

transporte otimizando o sistema, tendo consequência a redução ou congelamento da tarifa 

de transporte. 

 

5.3.3.2 Pavimentação 

 

A partir dos dados de 2008 referentes ao PDM, O município de Apucarana possui 

aproximadamente 505 km de vias públicas contabilizando a sede urbana e os quatro 

distritos. Deste total cerca de 70% possui pavimentação asfáltica. Considerando a 

delimitação da AID, que contempla parte da sede urbana e o distrito Vila Reis, tem-se que: 

 
Tabela 44: Tipo de Pavimentação 

 

Tipo de Pavimentação Sede (Km) Vila Reis (Km 

Pavimentação Asfáltica 353,8 4,9 

Pavimentação em Execução 19,4 0,6 

Pavimentação Alternativa 17,6 0,0 

Paralelepípedo 21,2 0,3 

Poliédrico 0,0 0,9 

Revestimento Primário 93,4 5,4 

Total 505,4 12,1 

Fonte: PDM, 2008 
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Observa-se que a falta de pavimentação ocorre principalmente em regiões periféricas do 

centro urbano de Apucarana, principalmente onde há ocorrência de loteamentos e conjuntos 

habitacionais de baixa renda. (Figura 111) 

 

Figura 111: Pavimentação 

 

Fonte: PDM, 2008 

 

Na AID, por abordar as regiões urbanas mais periféricas, comprova-se o afirmado 

anteriormente, como é o caso dos loteamentos Santos Dumont I, II e III, que não apresenta 

pavimentação em vários trechos.  
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Com relação as estradas rurais, estas possuem revestimento primário em todas as 

situações próximas a AID. Já com relação as rodovias BR-369 e BR-376, ambas 

apresentam pavimentação asfáltica.  

 

Figura 112: Via não pavimentada – loteamento 
Santos Dumont 

Figura 113: Exemplo de via rural que será 
interceptada pela ferrovia 

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

5.3.3.3 Drenagem 

 

O sistema de drenagem pluvial de Apucarana abrange cerca de 70% das vias da sede 

urbana, promovendo a descarga das águas drenadas nas bacias dos Rios Pirapó, Ivaí e 

Tibagi e possui uma extensão aproximada de 226,6km (PDM, 2008). Uma das principais 

deficiências do sistema são os focos de erosão ocasionados pela grande parte de 

emissários não apresentarem dissipadores, com lançamento direto aos corpos hídricos 

receptores o que penaliza sobretudo os bairros localizados na periferia. Devido ao estado 

precário das galerias existentes, há necessidade de reparos constantes na rede, por 

exemplo a colocação de tampas-grelha de boca-de-lobo e limpeza de tubulações  
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Figura 114: Drenagem 

 

Fonte: PDM, 2008 

 

No que se referencia a AID, deve-se destacar a ausência de drenagem pluvial na porção 

leste onde está localizado os loteamentos Santos Dumont I, II e III 

 

5.3.3.4 Energia Elétrica 

 

O sistema de fornecimento de energia elétrica é feito pela Companhia Paranaense de 

Energia – COPEL. Segundo informações do PDM, o sistema atende todo o município tanto 
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para suas áreas urbanas quanto na área rural. Tal fato é possível devido a existência de um 

sistema de três subestações de rebaixamento localizadas no município, com capacidade de 

atendimento, inclusive, para alguns municípios vizinhos A distribuição de energia elétrica no 

Município é feita em alta tensão e em baixa tensão. 

 

No período entre 2000 e 2010, houve aumento de 31,9% no número de consumidores e de 

48,6% no consumo total de energia elétrica, o que remete a um período de mudanças no 

município principalmente quando analisamos as categorias industrial e comercial. Em 

ambos os casos há crescimento do número de consumidores e na quantidade de energia 

consumida, pois o consumo per capita também aumenta, tal ocorrência pode ser explicada 

por novas tecnologias e formas de produção utilizadas por esses setores. Fato semelhante 

ocorre com setor rural, onde não há significante mudança no número de consumidores, por 

outro lado, o consumo se eleva 35,7% o que possivelmente atribui-se ao crescente uso de 

maquinário nos processos produtivos. Ainda no período entre 2000 e 2010, consumidores 

residenciais cresceram 32,8% e ao todo consomem 36,5% a mais. 

 

Tabela 45: Consumidores e Consumo de Energia Elétrica por Categorias de Usuários – 
2000/2006/2010. Consumidores (Un.); Consumo (Mwh). 

 

Categorias 
2000 2006 2010 

Consumidores Consumo Consumidores Consumo Consumidores Consumo 

Residencial 28.716 53.982 34.337 61.249 38.158 73.717 

Industrial 799 79.974 1.112 114.031 1.287 126.131 

Comercial 3.126 25.998 3.687 36.397 4.179 44.530 

Outros 389 23.935 402 27.190 464 29.833 

Rural 1.517 6.029 1.441 6.413 1.503 8.184 

Total 34.547 189.918 40.979 245.280 45.591 282.395 

Fonte: Companhia Paranaense de Energia – COPEL, 2010 

 

Conclui-se que não haverá problemas quanto ao fornecimento de energia tanto para as 

etapas de construção dos trajetos que compõem o contorno ferroviário bem como em sua 

etapa de operação. Observa-se que haverá trechos em que o traçado ferroviário irá 

interceptar linhas de alta tensão, demandando a solicitação de remanejamento das mesmas. 

 

5.3.4 Infraestrutura de Saneamento 

 

5.3.4.1 Abastecimento de Água 

 

O abastecimento de água no município de Apucarana é realizado principalmente a partir do 

Rio Caviúna, na Bacia do Rio Pirapó, responsável pelo abastecimento da malha urbana e da 

sede do distrito de Pirapó. A Estação De Tratamento de Água (ETA) Vila Regina, localiza-se 

próxima a região urbana da cidade, cerca de 6 km do local onde a captação é feita, recebe 

uma vazão de 920 m³/h bombeados através de uma adutora de ferro dúctil com 400 mm de 

diâmetro. 
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Para atender a demanda de água das demais regiões do município, que corresponde a 

cerca de 25% do total, a SANEPAR implantou sistemas independentes, alimentados por 

mananciais subterrâneos, sendo sete poços tubulares profundos: Jardim Ponta Grossa, Vila 

Rural Nova Ucrânia, Núcleo Habitacional Adriano Correia, Distrito Vila Reis e três poços 

semi artesianos (poços com nível de água igual ao do lençol freático) no sistema do Parque 

da Raposa. 

 

Segundo dados de 2008 da SANEPAR, 99,9% população da cidade já tinha acesso a água 

tratada, o equivalente a 104.471 pessoas naquele ano. Portanto é evidente a suficiência e 

eficiência do município de Apucarana no que se refere a abastecimento de água. 

 

Tabela 46: Abastecimento de Água, Pela SANEPAR, Segundo as Categorias – 2010 

 

Categorias Unidades Atendidas Ligações 

Residenciais 37.716 33.700 

Comerciais 3.706 2.887 

Industriais 252 251 

Utilidade Pública 258 255 

Poder Público 270 270 

Total 42.202 37.363 

Fonte: Sanepar, 2010 

NOTA: Unidades (Economias) Atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 

independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente identificável, como unidade 

autônoma, cadastramento e cobrança de tarifa. 

 

5.3.4.2 Esgotamento Sanitário 

 

A malha urbana de Apucarana abrange três bacias hidrográficas: do Rio Ivaí, do Rio Pirapó 

e a do Rio Tibagi. As duas últimas fazem parte de mananciais de abastecimento, portanto, 

segundo o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), não podem receber efluentes, tornando o 

serviço de coleta e tratamento de esgoto um pouco complexo. Todo o efluente coletado 

deve ser bombeado para uma das duas estações de tratamento de esgoto (ETE) existentes 

no município, a ETE Barra Nova e a ETE Biguaçu, ambas localizadas na bacia do Rio Ivaí, 

com capacidades de 220 l/s e 160 l/s respectivamente. Para tanto, existem atualmente oito 

estações elevatórias de esgoto (EEE) em operação no município, sete na Bacia do Rio 

Pirapó e uma na Bacia do Rio Ivaí. 

 

Considerando a proporção entre economias de esgoto e de água, apenas 32,5% da 

população de Apucarana é atendida pelo sistema de coleta de esgoto, uma parcela pequena 

visto que a malha urbana abrange duas bacias utilizadas para captação de água e, 

conforme dados de 2008 do IBGE, o Paraná possui um índice de 46,3% dos domicílios 

atendidos por rede geral de esgotamento sanitário. Contudo, segundo a SANEPAR, está 

prevista a construção de aproximadamente 150 km de rede de esgoto, 3 estações 

elevatórias de esgoto e ampliação da ETE Biguaçu, com recursos da Caixa Econômica 
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Federal. 

 

Tabela 47: Atendimento de Esgoto, Pela SANEPAR, Segundo as Categorias – 2010 
 

Categorias Unidades Atendidas Ligações 

Residenciais 11.336 9.049 

Comerciais 2.197 1.410 

Industriais 79 79 

Utilidade Pública 83 82 

Poder Público 92 92 

Total 13.787 10.712 

Fonte: Sanepar, 2010 

 

NOTA: Unidades (Economias) Atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou 

subdivisão independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de água, perfeitamente 

identificável, como unidade autônoma, cadastramento e cobrança de tarifa. 
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Figura 115: Esgoto 

 
Fonte: PDM, 2008 

 

5.3.4.3 Resíduos Sólidos 

 

Os resíduos domiciliares são hoje coletados por serviço terceirizado realizado pela 

SANETRAN Saneamento Ambiental S/A. Para as áreas centrais da sede urbana, os 

resíduos são coletados diariamente e para os bairros periféricos, a coleta acontece três 

vezes por semana durante o dia. Os distritos também são atendidos, sendo que os distritos 

de Pirapó e Vila Reis têm três dias de coleta por semana e os demais distritos tem seus 
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resíduos domésticos coletados uma vez por semana (PDM, 2008). Praticamente a totalidade 

das áreas urbanas é atendida pelo serviço de coletada, o que resulta numa estimativa de 70 

toneladas/dia cuja destinação final é a deposição desse quantitativo aproximado no aterro 

sanitário da Prefeitura Municipal, localizado na região sul do perímetro urbano da sede de 

Apucarana, na Estrada da Nova Ukrânia. 

 

Anterior a existência do aterro sanitário, a solução para a destinação final dos resíduos era 

um lixão, localizado na porção noroeste da sede urbana na estrada Antônio José de Oliveira 

em direção a localidade Barreiro, área esta que está em processo de recuperação. 

 

Existe em Apucarana a coleta seletiva do lixo reciclável (plástico, papel, metal e vidro) 

realizada pela Cooperativa de Catadores de Papel – COCAP. 

 

O lixo hospitalar, por sua vez, é coletado separadamente, através de um veículo especial 

dotado de dispositivo de descarga mecânica, sendo a coleta feita diariamente em todos os 

hospitais, sendo depositado separadamente no vazadouro municipal. 

 

Já a respeito dos resíduos da construção civil são recolhidos através de caçambas de 

empresas particulares que firmaram parcerias com a Prefeitura Municipal para que estes 

resíduos sejam reaproveitados na produção de blocos e brita. 

 

Ressalta-se ainda a existência de uma extensa área passivo ambiental formado a partir de 

antigas lagoas de tratamento de um curtume localizado na porção sul do perímetro urbano 

da sede de Apucarana. Estas lagoas, em sua grande parte, não são visíveis por decorrência 

de aterramentos porsteriores, mas sabe-se através de sondagens e imagens antigas, que 

passam pelo traçado proposto pelo Contorno Ferroviário (ADA).  

 

A Figura a seguir ilustra a localização do antigo lixão desativado, o aterro sanitário que 

recebe os resíduos atuais e a localização das antigas lagoas de tratamento do curtume. 
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Figura 116: Localização do Aterro Sanitário e antigo lixão 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

5.3.5 Qualidade de Vida 

 

O denominado Índice de Desenvolvimento Humano tem o objetivo de ser: “uma medida 

geral e sintética do desenvolvimento humano” (PNUD, 2003). Criado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), o IDH busca mensurar o avanço de determinada população, 

considerando aspectos de ordem econômica, social, cultural e política que incidem sobre a 

qualidade da vida humana, utilizando-se de três indicadores para avaliação: 
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 Educação - alfabetização e taxa de matrícula; 

 Longevidade - esperança de vida ao nascer; 

 Renda - PIB per capita. 

 

O índice varia de 0 a 1, sendo que o valor máximo significaria nível de desenvolvimento 

humano total. Países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; 

países com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento 

humano; e países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto 

(PNUD, 2003). 

 

O uso do índice dá-se em escala mundial, sendo amplamente utilizado por governos em 

todas as esferas. É de grande valor na avaliação do desempenho dos Municípios, sendo um 

importante instrumento para os gestores públicos.  

 

O estudo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, que é encontrado no 

Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil e que é resultante da média aritmética de IDH-

E (educação), IDH-L (longevidade) e IDH-R (renda), permite a avaliação das diferenças 

entre os municípios, o estabelecimento de comparações e uma abordagem sobre a 

evolução das diferentes realidades ao longo do tempo.  

 

A Tabela 48: Comparativo entre o IDH de 1991 e 2000 – município de Apucarana e Estado 

do Paraná traz um comparativo entre os diferentes IDH-M apresentados para o município de 

Apucarana e o Estado do Paraná nos mesmos períodos. 

 

Tabela 48: Comparativo entre o IDH de 1991 e 2000 – município de Apucarana e Estado do Paraná 

 

 
IDH-M 
Renda 
1991 

IDH-M 
Renda 
2000 

IDH-M 
Longevidade 

1991 

IDH-M 
Longevidade 

2000 

IDH-M 
Educação 

1991 

IDH-M 
Educação 

2000 

IDH-
M 

1991 

IDH-
M 

2000 

Apucarana (1) 0,662 0,718 0,685 0,803 0,797 0,877 0,715 0,799 

Paraná (2) 0,678 0,736 0,678 0,747 0,778 0,879 0,711 0,787 

Fonte: PNUD (1), AMP (2) ,2004 

 

Verifica-se na tabela que o IDH-M de Apucarana é de 0,799 para o ano de 2000 

apresentando crescimento em todos os indicadores desde o ano de 1991. Os índices de 

educação e longevidade obtiveram crescimento mais expressivo, e o índice de renda um 

aumento contido se comparado ao panorama estadual. Os índices apresentados por 

Apucarana estão acima dos índices do Estado, classificando-se como de médio 

desenvolvimento humano, com variação de IDH entre 0,6 e 0,8. A sua colocação dentro do 

Estado do Paraná é a de 25 entre os 399 municípios paranaenses, apresentando bons 

índices que tangem e influenciam diretamente na qualidade de vida de sua população. 

 

 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -256- EF-481 

 

5.3.5.1 Ocupação 

 

Quase metade da população do Município de Apucarana encontra-se hoje economicamente 

ativa, conforme indicado na Tabela 49. 

 

Tabela 49:  População Economicamente Ativa - PEA Segundo Zona e Sexo, 2000 

 

Urbana Rural Masculino Feminino PEA Total 

51.726 3.427 32.569 22.584 55.153 

Fonte: Ipardes, 2011 

 

De acordo com a Tabela 50 pode-se notar que existem diversos ramos onde se encontram a 

população ocupada. Destaca-se que o setor industrial representa cerca de 29% da 

população ocupada no município, e o setor de comércio e prestação de serviços o 

responsável pela ocupação de 60% dos casos.  

 

Tabela 50: População Ocupada segundo as Atividades Econômicas – 2000 

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS N° DE PESSOAS 

Agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal e pesca 

4.601 

Indústria extrativa, distribuição de 
eletricidade, gás e água 

271 

Indústria de transformação 13.862 

Construção 3.405 

Comércio, reparação de veículos 
automotivos, objetos pessoas e 
domésticos 

8.616 

Alojamento e alimentação 1.242 

Transporte, armazenagem e comunicação 2.319 

Intermediações financeiras, atividades 
imobiliárias, aluguéis, serviços prestados a 
empresas 

2.249 

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

1.966 

Educação 2.392 

Saúde e serviços sociais 1.536 

Outros serviços coletivos sociais e 
pessoais 

1.905 

Serviços domésticos 3.454 

Atividades mal definidas 682 

Total 48.500 

Fonte: Ipardes, 2011 
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5.3.5.2 Saúde 

 

De acordo com dados obtidos no IPARDES, as principais enfermidades que afetam a saúde 

da população de Apucarana e ocasionam morte, são aquelas relacionadas ao aparelho 

circulatório (32,9%), seguida das enfermidades causadas ou relacionadas a neoplasias 

(tumores) (12,2%). A relação completa encontra-se na Tabela 51. 

 

Tabela 51: Óbitos segundo tipos de doenças (2006) 

 

Tipos de Doenças Total 

Infecciosas e parasitárias 23 

Neoplasias (tumores) 90 

Do sangue, órgãos hematopoéticos e transtornos imunitários 06 

Endócrinas, nutricionais e metabólicas 47 

Transtornos mentais e comportamentais 12 

Do sistema nervoso 21 

Do aparelho circulatório 242 

Do aparelho respiratório 82 

Do aparelho digestivo 57 

Da pele e do tecido subcutâneo 01 

Do aparelho geniturinário 03 

Do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 13 

Do aparelho geniturinário 02 

Afecções originadas no período perinatal 34 

Mal formação congênita, deformação, anomalias cromossômicas 11 

Sintomas, sinais e achados anormais 03 

Causas externas 88 

Fonte: IPARDES, 2010 

 

O sistema de assistência à saúde de Apucarana ocorre por meio da rede pública 

administrada pela Autarquia Pública de Saúde e de estabelecimentos privados. Dentre os 

equipamentos de saúde situados na sede urbana do município, são identificados:  

 

 Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Apucarana – APAE; 

 Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil - CAPS I; 

 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD; 

 Clinica de Odontologia; 

 Escola de Gestante; 

 Hospital da Providencia Materno Infantil; 

 Hospital da Providencia; 

 Pronto Atendimento; 

 Núcleo Aconselhamento Testagem Tratapucarana; 

 Laboratório Municipal; 

 Regional de Saúde de Apucarana. 
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Apucarana faz parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde como suporte do sistema de 

serviços de saúde, que oferece atendimentos especializados mediante agendamento prévio. 

Segundo dados do Plano Diretor, no ano de 2005 foi implantado o Serviço de Atendimento 

Médico de Emergência – SAMU. 

 

Existem alguns programas preventivos de saúde oferecidos à população de Apucarana, 

segundo a Autarquia Municipal de Saúde (SMS, 2010), destacando-se aqueles relacionados 

ao Programa Estratégia Saúde da Família, tido como uma das principais estratégias de 

reorganização dos serviços, práticas profissionais, promoção da saúde, prevenção de 

doenças e reabilitação. Nesse sentido existem programas para gestantes, acompanhamento 

nutricional, saúde infantil, prevenção à hipertensão, saúde da mulher e do idoso, obesidade 

na adolescência, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e vacinação. 

 

A. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DENTRO DA AID 

 

A Figura 117 espacializa os equipamentos de saúde localizados na sede urbana de 

Apucarana, observando-se que atualmente existem vários estabelecimentos de saúde 

próximos à ferrovia existente que intercepta a malha urbana. Quando observada a 

delimitação da Área de Influência Direta, estão localizados três Unidades Básicas de Saúde, 

sendo uma delas situada no distrito Vila Reis. 
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Figura 117: Equipamentos de Saúde 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

5.3.5.3 Educação 

 

A estrutura educacional de Apucarana é composta por 49 estabelecimentos de ensino, 

sendo estes municipais ou estaduais, como se verifica nos quadros abaixo: 

 

Quadro 23: Centros de Educação Infantil Privados 

 
Estabelecimentos Localização 

Centro Mun. Educ. Inf.  Carrocel Rua Nagib Naher n°812, Bairro Centro 

Centro Mun. Educ. Inf.  e Fund. Criança Feliz Rua Mato Grosso n° 1185, Bairro Jd. Ponta Grossa 

Cen. Mun. Educ. Inf. O Girasol Rua Hermes da Fonseca n°601, Bairro Jd. Das Laranjeiras 

Cen. Mun. Educ. Inf. Vôo Livre Rua Clovis da Fonseca n°56, Bairro Centro 

Colégio Objetivo Mater Dei Rua Prof. Talita Besolin n°1139, Jd. Eliane 

Colégio Platão de Apucarana Rua Ouro Branco n°1300, Bairro Vila Agari 
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Estabelecimentos Localização 

Colégio Presbiteriano Chamberlain Rua Gaudino Gluck Junior n°151, Bairro Centro 

Escola Adventista Av. Dr. Munhoz da Rocha n°1925, Bairro Centro 

Escola Alpha Rua Irmã Eleoteria n°377, Bairro Vila Brasil 

Escola Evolução Rua Gaudino Gluck Junior n°105, Bairro Centro 

Escola Nossa Senhora Da Alegria Rua Prof. João Cândido Ferreira n°979, Bairro Centro 

Escola Nossa Senhora Da Glória Rua Antonio Ostrensk n°272, Bairro Centro 

Escola Novo Milênio Rua Rio Taquara n°257, Bairro N.C. João Paulo I 

Centro Mun. de Educ. Inf. SESC Apucarana Rua São Paulo n°150, Bairro Vila Clementina 

Escola PLGD Rua Nagib Daher n°450, Bairro Centro 

TOTAL 15 

 

Quadro 24: Centros de Educação Infantil Municipais 

 

Estabelecimentos Localização 

Centro Mun. Educ. Inf.  Ana Luizão Festi Rua Oswaldo Zatoni S/N, Bairro Null 

CTO MEI  Antonio de Carmo Ribeiro Rua Nelson Miquilao S/N, Bairro Caixa de São Pedro 

Cen. Mun. Educ. Inf. Benedito Leugi Rua Rio Congoinhas S/N, Bairro João Paulo 

Cen. Mun. Educ. Inf. COSAP Rua Desembargador Clotario Portugal n°260, Bairro Centro 

Centro Mun. Educ. Inf. Domingos Mareze Rua Serra Do Cadeado S/N, Bairro N H A Correia 

Centro Mun. Educ. Inf. Geralda Siqueira 
Bormaita 

Rua Luis Carlos Matsui n°55, Bairro Jardim Colonial 

Cen. Mun. Educ. Inf. Irmã Dulce Rua Paulo Setubal S/N, Bairro Parque Biguacu 

Cen. Mun. Educ. Inf. Izabel Holak Rua São Leopoudo n°101, Bairro Dom Romeu Albert 

Centro Mun. Edu. Inf.  Jandira Gomes 
Scarpelini 

Rua Fernando Pereira S/N, Bairro Jardim Ponta Grossa 

Centro Mun. Educ. Inf.  Jose Ignácio Neto Rua Papagaios S/N, Bairro Recanto do Lago 

Centro Mun. Edu. Inf. Luis. Aníbal Matiuzzi 
Rua Conselheiro Vasconselos S/N, Bairro Parigote de 

Souza 

Centro Mun. Educ. Inf. Maria de Nazaré Rua Agostinho dos Santos S/N, Bairro N H Castelo Branco 

Centro Mun. de Educ. Inf. Miguel Moreno Rua Ns. Do Bom Conselho S/N, Bairro Vila Reis 

Centro Mun. de Educ. Inf. Olívio Fernandes 
Rua Israel Alves dos Santos S/N, Bairro N H Tancredo 

Neves 

Centro Mun. de Educ. Inf. Serafim Colombo Rua Geronimo Milane S/N, Bairro Vila Regina 

Centro Mun. de Educ. Inf. Sol Nascente Rua Adolfo Pedroso S/N, Bairro Vila Salete 

Centro Mun. de Educ. Inf. Sonhos de 
Esperança 

Rua João Aníbal Matiuzze n°279, Bairro Parque Bela Vista 

E.M Vila Nova Rua Grande Alexandre S/N, Bairro Vila Nova 

Centro Mun. de Educ. Inf. Josa Ribeiro Rua Manoel Luiz Silva , Bairro Vila São Marcos 

Centro Mun. de Educ. Inf. Um Lugar ao Sol Av. Aviação, s/n, Bairro Jd. América (Caic) 

C.S.U - Centro Social Urbano Rua- João Matiuzzi n° 279 

TOTAL 22 
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Quadro 25: Estabelecimentos de Ensino Municipais 

 

Estabelecimentos Localização 

E.M Albino Biacchi 
Rua Tv. Prof. Nilza Carolina Bertasso, n°35, Bairro Jardim 

Trabalhista 

E.M Prof. Alcides Ramos Rua Rio Iguaçu n°10, Bairro N. Osmar G. Freire 

E.M Antonieta S. Lautenschlager Rua Nossa Senhora da Conceição n°449, Bairro Jd. 

E.M.P.E Antonio Vieira, Rua Califórnia n° 555, Bairro Dt. Correia Freitas 

E.M MONS Arnaldo Beltrami Rua Luiz Claudio Matsui n°106, Bairro Null 

E.M Augusto Weyand, Rua Marcilio Dias n°889, Bairro Jd. Tibagi 

E.M Prof. Bento Fernandes Dias Rua Jose Miskowski n°272, Bairro Jd. Malibu 

E.M Prof. Cristovão Nolli Rua Elidio Stabile n°376, Bairro 28 de Janeiro 

E.M Dinarte Pereira de Araujo Rua Paulo Setubal n°250, Bairro Biguacu 

E.M Prof. Durval Pinto Av. Mitsuo Hayashi n°335, Bairro Vila São Carlos 

E.M Ébano Pereira Rua Rolandia n°316, Bairro Vila Martins 

E.M Dr. Edson Giacomini Rua Jacarandá n°7, Bairro Afonsso Camargo 

E.M Fabio Henrique da Silva Rua Jair Fidelis Marques n°240, Bairro Residencial Garcia 

E.M Gabriel De Lara Rua Artur Bernardes n°487, Bairro Vila Orizzi 

E.M Humberto De Alencar Castelo 
Branco 

Rua Carmen Miranda n°114, Bairro N.R Castelo Branco 

E.M Prof. Idalice Moreira Prates Rua João Matiuzzi n°425, Bairro Parque Bela Vista 

E.M João Antônio Braga Cortes Rua Ítalo Ado Fontanini n°486, Bairro Vila Formosa 

E.M João Batista Rua Jardinópolis S/Ñ, Bairro Vila Vitoria Regia 

E.M Papa João XXIII Rua Papa João XXIII n°85, Bairro Vila Regina 

E.M Dr. Joaquim V. Castro Rua Quintino Bocaiúva n°738, Bairro Vila Santa Rosa 

E.M Jose Brazil Camargo Rua Papagaio S/N, Bairro N.Hab. Michel Sonni 

E.M Jose De Alencar Rua Apucarana n° 415, Bairro Vila Reis 

E.M Jose Idézio Brianezi Rua Rio Alonzo n°55, Bairro Nucle João Paulo I 

E.M Ver. Jose R. De Oliveira, Av. André Hernandes S/N, Bairro Dist. Pirapo 

E.M Karel Kober Rua Catanduva n° 335, Bairro Jd. America 

E.M Luiz Carlos Prestes Rua Independência S/N, Bairro Jd. America 

E.M Juiz Luiz Fernando de  Araújo 
Pereira 

Rua Santa Helena S/N, Bairro Jardim Cidade Canção 

E.M Sem. Marcos Barros Freire Rua Castro Alves n°1212, Bairro Jardim Ponta Grossa 

E.M Prof. Maria Madalena Coco Rua Lapa n°250, Bairro Centro 

E.M Prof. Marilda Duarte Doli Rua Emiliano Perneta n°590, Bairro Jd. Ponta Grossa 

E.M Prof. Marta Pereira da Silva Rua Santa Cândida n°89, Bairro Jd. Menagazzo 

E.M Mateus Leme Rua Nova Ucrânia n°548, Bairro N. Sra. Conceição 

E.M Pres. Médice Rua Pernambuco n°103, Bairro Jd. Do Sol 

E.M Dr. Osvaldo dos Santos Lima Rua Emilio de Menezes n°500, Bairro Jd. Alvorada 

E.M Plácido de Castro Rua Serra do Mar n°90, Bairro N. Adriano Correia 

E.M Vida Nova Avenida Aviação n°2100, Bairro Jd. Monções 

E.M Wilson de Azevedo Rua Nelson Miquelao S/N, Bairro Dist São Pedro 

TOTAL 37 

 

Quadro 26: Estabelecimentos de Ensino Estaduais 

 

Estabelecimentos Localização 

C.E Professor Alberto Santos Dumont Rua Erasto Geatner, n°64, Centro 

C.E Antonio T.R de Oliveira Rua Santa Helena n°42, Bairro J. Cidade Educação 

C.E Pref. Carlos Massareto Av. Aviação n°1880, Bairro N.H. castelo Branco 

E.A Miyadi Ceebja Prof. Linda E. A 
Miyadi 

Av. Curitiba n°1052, Bairro Centro 
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Estabelecimentos Localização 

E.E Professor Francisco Antônio de 
Souza 

Rua Affonso Alves de Camargo n°350, Bairro Nuc. Parigot 
Souza 

C.E Prof. Godoma B. de Oliveira Rua Apucarana n°415, Bairro Vila Reis 

C.E Heitor Cavalcante de Alencar 
Furtado 

Rua Rio Paranapanema n°580, Bairro N. João Paulo I 

C.E Prof. Izidoro L. Ceravolo Rua Elidio Stabile n°379, Bairro 28 de janeiro 

C.E Pe. José Canale Rua Emiliano Perneta n°1290, Bairro Jd. Ouro Verde 

C.E Pe. José de Anchieta Rua Byngton n°870, Bairro Jd. Trabalhista 

C.E Cel. Luiz J. dos Santos Rua Algusto Ferreira Chagas S/N, Bairro Dist. Pirapó 

C.A Manoel Ribas Rua Marcilio Dias n°465, Bairro Schmidt 

C.E Nilo Cairo Rua Osorio Ribas de Paula n°970, Centro 

C.E Osmar Guaricy Freire Rua Serra Do Mar n90, Bairro N.R Adriano Correia 

C.E Polivalente Apucarana Rua Rosa Stabile n°385 Jd. Paulista 

C.E São Bartilomeu Rua Panama n°111, Bairro J.D Diamantina 

C.E Tadashi Enomoto Rua Sibipiruna n°149, Bairro N.R.A. A Camargo 

E.E Vale do Saber Av. Aviação n°2100, Bairro Jd. Monções 

TOTAL 18 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Apucarana, 2010 

 

Apucarana possui 4 unidades de ensino superior: Faculdade Estadual de Ciências 

Econômicas de Apucarana – FECEA, campus da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR, a Faculdade de Apucarana - FAP e a Faculdade do Norte Novo de 

Apucarana – FACNOPAR. 

 

Apucarana tem um dos menores índices de evasão escolar do País, com 0,07% de alunos 

ausentes da escola, segundo o Censo Escolar do Ministério da Educação 2007, enquanto a 

média da Região Sul foi de 2,7% em 2001.  

 

Podemos destacar também a implantação do Ensino Integral na rede municipal de 1ª a 4ª 

séries, a partir de 2001, os alunos ficam na escola, das 7h30 às 16h30. Neste programa os 

alunos aprendem as disciplinas da Base Nacional Comum e participam de atividades 

interdisciplinares. As 37 escolas municipais estão inseridas no Programa de Educação 

Integral. Algumas delas ocupam prédios terceirizados e, portanto, têm jornada escolar 

mínima prevista por lei. 

 

A Figura 118 espacializa os equipamentos de educação no município de Apucarana. Na AID 

há a existência da FACNOPAR – Faculdade do Norte Novo do Paraná, que se localiza 

próxima à BR-369. 
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Figura 118: Equipamentos de Educação 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

5.3.5.4 Habitação 

 

A função primordial da habitação é a de abrigo, isto é, proteção do ser humano das 

intempéries e de intrusos (ABIKO, 1995). No entanto, observadas as diversas formas de 

construção, num mesmo local ou sociedade, a habitação denota uma importante 

característica humana: transmitir significados e traduzir as aspirações de diferenciação e 

territorialidade dos habitantes em relação a vizinhos e pessoas de fora de seu grupo. 

 

De modo geral, no Estado do Paraná, estima-se um déficit habitacional de quase 215.000 

moradias, para o ano de 2008, sendo cerca de 90% na área urbana e 10% na área rural, de 
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acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2008). Ainda segundo a citada fonte, 

verifica-se uma redução no déficit habitacional no Brasil nos últimos anos em termos 

relativos e em termos absolutos. 

 

No município de Apucarana, segundo dados da Fundação João Pinheiro3 (FJP, 2005) para 

o ano de 2000, havia um déficit habitacional de aproximadamente 2.000 moradias, que a 

partir de uma projeção geométrica, considerando constante a taxa de crescimento 

geométrico de 1,15% a.a., para o ano de 2011 o déficit pode ser estimado em 2.268. 

Contudo, a administração pública tem atuado fortemente para reverter esse panorama, com 

a construção de mais de 1.500 moradias. 

 

Com relação ao número total de domicílios para o ano de 2010, evidencia-se o montante de 

41.953 domicílios, sendo a grande maioria instalada na área urbana (93,85%) e apenas 

6,15% na área rural. Cerca de 8% dos domicílios não estão ocupados (IPARDES, 2011).  

 

5.3.5.5 Avaliação das Condicionantes Habitacionais 

 

As habitações da AII, de modo geral, apresentam condições razoáveis de habitabilidade. A 

tipologia construtiva da grande maioria das residências da sede urbana  é 

predominantemente  de alvenaria, com presença, não rara, de contruções em madeira, 

típicas da arquitetura no norte paranaense. Como já comentado, praticamente todas as 

áreas urbanas de Apucarana possuem abastecimento de água potável (operacionalzada 

pela Sanepar). A rede de esgoto ainda não atende as regiões periféricas, cujas moradias 

carecem de infraestrutura , com relação a pavimentação de suas vias, calçadas para 

pedestres, meio-fio e sistema de drenagem pluvial.  

 

A linha férrea do contorno ferroviário não chega a interceptas loteamentos urbanos 

consolidados, mas em sua Área de Influência Direta estão os loteamentos Santos Dumont I, 

II e III, caracterizados  como áreas de pequenos lotes (200m²) com presença de habitações 

de baixa renda.  

 

5.3.5.6 Lazer, Turismo e Cultura 

 

O turismo é uma importante atividade em termos econômicos, e o impacto que produz sobre 

as economias, o meio ambiente e a sociedade são bastante significativos. Assim, o conceito 

fundamental do turismo segundo a Organização Mundial do Turismo4 corresponde as 

atividades das pessoas que viajam e permanecem em lugares fora do seu ambiente usual 

                                                 
3
 A Fundação João Pinheiro (FJP) é uma das instituições de referência nacional para o cálculo do déficit 

habitacional. É um órgão público oficial de estatística no Estado de Minas Gerais que tem atuado em parceria 
com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. 
4
 A Organização Mundial do Turismo (OMT) é uma agencia especializada das Nações Unidas e a principal 

organização internacional no campo do turismo. Funciona como um fórum global para questões de politicas 
turísticas e como fonte de conhecimento prático sobre o turismo. 
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durante não mais que um ano consecutivo, por prazer, negócios e outros fins (OMT, 1994 

apud Ignarra, 2003). Então, associa-se e engloba-se ao turismo uma diversidade de 

componentes multidisciplinares, obtendo como vertentes destes componentes o lazer e a 

cultura de uma determinada localidade.  

 

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Turismo de Apucarana (Sematur), o 

município investe na proposta de consolidação como centro turístico, principalmente no 

enfoque ao turismo religioso, juntamente com a nova segmentação de mercado turístico que 

vem surgindo nos últimos anos, o turismo rural. Além do turismo religioso e do turismo rural, 

o município de Apucarana está inserido na rota do Agronegócio, por proporcionar um 

potencial para o agronegócio por suas terras com alta produtividade e propriedades 

referência, potencializando e fomentando o turismo do município e da região Norte do 

Paraná. Apucarana também é reconhecida por uma das maiores festas da cerejeira da 

região Norte do Paraná, evento realizado desde o ano de 1995, realizada no mês de Junho 

durante cinco dias, de acordo com a Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA). 

Este evento apresenta diversas atrações como danças típicas japonesas, taiko, shows 

artísticos regionais, arranjos florais, expositores dos setores das indústrias, comércios, 

construções automóveis, e gastronômicos. 

 

No Município de Apucarana há uma variedade de atrativos turísticos. Assim, os atrativos 

ficam por conta dos atrativos urbanos, praças temáticas e parques, que na ocasião 

compõem um roteiro que tende concretizar o potencial turístico da localidade. Os principais 

atrativos estão na Figura 119. 

 

 Atrativos Urbanos 

 

Figura 119: Pontos de interesse turístico 
Praça Rui Barbosa (Catedral) Interventor Manoel Ribas 

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Quarteirão das Águas Calçadão Valmor Giavarina 

 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 Fonte: Sematur, 2011 

 

Lago Jaboti Parque da Raposa - UC 

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Parque do Japira Parque das Araucárias- UC 

  

Fonte: Sematur, 2011 
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Colônia Mineira - UC Estação Ecológica Mina D’água 

 
 

Fonte: Sematur, 2011 

 

Bosque Municipal Parque das Aves Colônia Ucraniana 

 

 

Fonte: Sematur, 2011 

 

 

 

 

Parque Ecológico São Expedito Parque da Redenção 

 

 

Fonte: Sematur, 2011 
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Templo Budista Nambei Honganji Parque São Francisco de Assis 

 
 

Fonte: Sematur, 2011 

 

Parque da Bíblia  

 

 

Fonte: Sematur, 2011 

 

O traçado da linha ferroviária existente, localizado na região central do município de 

Apucarana, intercepta uma diversidade de atrativos turísticos, pontos de lazer e 

entretenimento existentes atualmente no centro urbano, propiciando incômodos como: 

impactos sonoros da passagem da locomotiva, abalos nas construções, emissão de gases 

na atmosfera, entre outros. 

 

Assim, a atual linha férrea abrange os seguintes atrativos turísticos do município: a Praça 

Rui Barbosa, situada no centro da cidade de Apucarana, construído em estilo romano e que 

abriga a estátua padroeira da cidade, Nossa Senhora de Lourdes; o interventor Manoel 

Ribas, praça que foi revitalizada no ano de 2008, tornando-se um ambiente atrativo para 

visitação pública e com condições de realizar diversos eventos culturais e artísticos; o 

Quarteirão das Águas, ambiente urbano composto por elementos relacionados a água, 

como chafarizes, espelhos d´água e jatos de múltiplos tipos, fazendo parte do paisagismo 

apucaranense; o calçadão Valmor Giavarina, sendo ponto central e de transação entre duas 

praças, possuindo um amplo fluxo de pedestres, conhecido popularmente como Praça da 

Cascata, pois ostenta uma cascata em pedra ao fundo a figura de uma onça, e, possui em 
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seu entorno vários estabelecimentos gastronômicos; a Praça Semínaris Braga, 

popularmente conhecida como Praça do Clube 28, contemplam instalações de um clube, 

fontes de água e um parque infantil, além de proporcionar diversas atividades de lazer aos 

habitantes; o Lago Jaboti, local que conta com arborização e infra-estrutura como uma 

academia ao ar livre, playground, lanchonetes sanitários, ciclovia e pista de caminhada; 

Parque do Japira, área doada para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para que viabilize 

a construção  da “Casa de Passagem” para acolher indígenas que convergem no intuito de 

comercializar artesanato e a Unidade de Conservação Parque das Araucárias, ambiente que 

possui cerca de duas mil araucárias, dezenas de espécies nativas, há uma mata nativa e 

trilha para a promoção de aulas voltadas à educação ambiental, além de nascente do 

Córrego Tarumã, estufas de mudas, playground e um museu voltado à temática ambiental. 

 

A Área de Influência Direta proposta para o contorno ferroviário compreende em suas 

proximidades alguns dos atrativos turísticos da localidade: Unidade de Conservação Colônia 

Mineira, antiga fazenda Colônia Mineira que acabou se transformando em um ambiente para 

educação ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Apucarana, sendo que 

no casarão abriga o Centro de Educação Ambiental e a Sala Verde, espaço interativo de 

informações socioambientais e onde são realizados projetos de educação ambiental como, 

por exemplo, os “Defensores do Amanhã” junto as redes escolares do município. A Unidade 

de Conservação possui uma vegetação rica em espécies nativas e possuindo trilhas para 

caminhadas; Estação Ecológica Mina D´água, sendo um sítio cortado por três cursos de 

água, cascatas, nascentes, lagoas, pomares e trilhas, coberto por matas, e possuindo 

também uma diversidade de plantas frutíferas para os visitantes, além de ter área para 

recreação e práticas de esportes. 

 

A caracterização da Área Diretamente Afetada proposta para o contorno ferroviário 

compreende a interceptação do atrativo turístico do município: Unidade de Conservação 

Parque Ecológico da Raposa, que está localizado em uma extensão de 101 alqueires. Este 

espaço com um ambiente totalmente natural, que possui lagos, cascata artificial, piscina 

natural, além de ter áreas de lazer como quiosques, um deck sobre o lago, vasta quantidade 

de peixes típicos da região, apresentando uma reserva florestal, além de ser uma área de 

preservação e conservação ambiental. 

 

5.3.6 Estrutura Produtiva e Serviços 

 

5.3.6.1 Atividades Econômicas 

 

Apesar da participação do setor primário de Apucarana (AII) ter crescido aceleradamente 

nos últimos anos, a economia do município continua sendo eminentemente urbana, 

centrada nos setores industrial e de serviços, com forte participação deste último. No 

período de 1990 a 1998 evidenciou-se que o dinamismo do setor primário foi acompanhado 
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pela indústria, denotando que a produção agropecuária local vinha sendo processada 

majoritariamente no próprio município e que a indústria começava a incluir gêneros 

desvinculados da base agropecuária (PDM, 2008). Passados 10 anos, verifica-se que o 

setor de serviços deu um grande salto, representando 68,85% contra 26,58% do ramo 

industrial e 4,57% do agropecuário (IPARDES, 2011). 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capta e a preços concorrentes de Apucarana, no ano de 

2008 foi de R$ 1.310.602.000,00. 

 

Tabela 52: Valor adicionado bruto a preços básicos segundo ramo de atividades – 2008 

 
Ramo de Atividades Valor (R$ 1.000,00) 

Agropecuária 54.054 

Indústria 314.540 

Serviços 814.849 

Total 1.183.443 

Fonte: IPARDES, 2011 

 

A. SETOR PRIMÁRIO 

 

De acordo com o PDM (2008), Apucarana possui uma superfície de mais de 558,39km², de 

solos de alta fertilidade natural e relevo favorável à mecanização em boa parte de seu 

território. Apresenta economia silviagropastoril bastante expressiva, sólida e dinâmica. Em 

função do projeto de colonização herdado da Companhia de Melhoramentos Norte do 

Paraná (CMNP), a estrutura fundiária do município é bem distribuída, o que torna o seu 

desenvolvimento agrário bastante eqüitativo do ponto de vista social. 

 

B. SETOR SECUNDÁRIO 

 

O município de Apucarana possui uma posição estratégica em relação a malha rodoviária e 

é pólo de uma significativa área de influência, por isso acaba atraindo novos 

empreendimentos. O setor secundário tem muita força no município, principalmente na área 

têxtil, que representa pouco mais de 40% do total de indústrias e gera cerca de 9.000 

empregos, segundo o caderno estatístico IPARDES 2011. Apesar do ramo industrial 

representar apenas 26,58% da atividade econômica municipal, contra quase 69% do setor 

terciário, emprega mais de 12.000 operários chegando a 46,5% do total de empregos 

ofertados em Apucarana. Este setor recebe auxílio da administração municipal que 

implementa políticas de incentivo a implantação de novas indústrias bem como realocação 

de estabelecimentos existentes. Ao longo dos três acessos rodoviários à Apucarana, 

encontram-se parques industriais que resguardam empreendimentos de porte e natureza 

das atividades variáveis, ressaltando que quase não há mais áreas disponíveis para novas 

indústrias, caso seja necessário, seria possível providenciar áreas próximas ao perímetro 

urbano. 
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C. SETOR TERCIÁRIO 

 

Principal setor da economia do município de Apucarana, o terciário, como já citado, 

corresponde a 68,85% das atividades municipais, atendendo não só as necessidades da 

própria cidade como também as dos municípios vizinhos,  por sua polarização regional. A 

área comercial na sede se concentra fortemente na região central e se dispersa ao longo de 

vias em que o comercio divide espaço com a atividade de prestação de serviços. 

 

5.3.7 Organização Social 

 

5.3.7.1 Identificação do Novo Agrupamento Social 

 

Até o momento não foi identificado o surgimento de novo agrupamento social relacionado ao 

Contorno Ferroviário.  

 

5.3.8 Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Espeleológico 

 

O presente EIA foi submetido ao estudo preventivo, objetivando avaliar o potencial 

arqueológico relacionado aos assentamentos e as atividades cotidianas de populações do 

passado. Para tanto os trabalhos de campo totalizaram cinco dias executados por dois 

pesquisadores e sem nenhum tipo de intervenção em sub-superfície.  

 

Foram cumpridos os termos previstos na legislação que estabelece as diretrizes para uso de 

solo e desenvolvimento de pesquisas científicas bibliográficas e de campo. A comunicação 

prévia de pesquisa foi protocolada na 10ª Superintendência Regional do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN, em 17 de outubro de 2011, sob o numero 

de Protocolo 01508.000773/2011-17. 

 

Os demais parâmetros legais foram observados levando-se em conta: 

 

I. Lei nº 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer fim, 

da totalidade ou parte das jazidas arqueológicas históricas ou pré-históricas, o que é 

considerado crime contra o patrimônio nacional; 

II. Constituição Federal de 1988 (artigo 225, parágrafo IV), que considera os sítios 

arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e proteção; 

III. Resolução CONAMA 01/97, que vem detalhar as atividades e produtos esperados 

para cada uma das fases dos projetos arqueológicos; 

IV. Portaria 07-IPHAN, de 01/12/1988 que trata da outorga de autorização/permissão para 

executar projetos que afetem sítios arqueológicos;  

V. Portaria 158 – IAP de 30/09/2009;Portaria 230-IPHAN, de 17/12/2002, que 
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compatibiliza a licença ambiental em urgência com os estudos arqueológicos como se 

vê a seguir: 

 

“Considerando a necessidade de compatibilizar as fases de obtenção de licenças 

ambientais, com os empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio 

arqueológico, faz saber que são necessários os procedimentos abaixo para obtenção das 

licenças ambientais em urgência ou não, referentes à apreciação e acompanhamento das 

pesquisas arqueológicas no país, resolve: 

 

Fase de obtenção de licença prévia (EIA/RIMA), 

 

Artº 1 - Nesta fase, dever-se-á proceder à contextualização arqueológica e etno-histórica da 

área de influência do empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados 

secundários e levantamento arqueológico de campo; 

 

Artº 2 - No caso de projetos afetando áreas arqueologicamente desconhecidas, pouco ou 

mal conhecidas que não permitam inferências sobre a área de intervenção do 

empreendimento, deverá ser providenciado levantamento arqueológico de campo pelo 

menos em sua área de influência direta. Este levantamento deverá contemplar todos os 

compartimentos ambientais significativos no contexto geral da área a ser implantada e 

deverá prever levantamento prospectivo de sub-superfície. 

 

O resultado final esperado é um relatório de caracterização e avaliação da situação atual do 

patrimônio arqueológico da área de estudo, sob a rubrica Diagnóstico.” 

 

Assim sendo, caracteriza-se aqui como principais objetivos dentro deste estudo: 

 

I. Avaliação in situ das áreas de influência do empreendimento para verificação do 

potencial arqueológico; 

II. Coleta de informações orais junto à comunidade local; 

III. Levantamento dos dados secundários de arqueologia regional e etno-histórica; 

IV. Consulta e intercâmbio de informações com as instituições públicas municipais dos 

setores de cultura e turismo; e 

V. Produção de relatório técnico para subsidiar obtenção da LP do empreendimento. 

 

5.3.8.1 Procedimentos Metodológicos 

 

I. Revisão analítica das fontes secundárias, relatórios, documentos e bibliografias 

disponíveis sobre o processo de ocupação humana da região, levando-se em conta 

as matizes etno-históricas e pesquisas arqueológicas já realizadas; 

II. Visualização superficial através de linhas de caminhamento, com eqüidistância de 
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10m, possibilitando a cobertura total da Área Diretamente Afetada (ADA) do 

empreendimento, com maior atenção aos setores com solo exposto;  

III. Registro gráfico, fotográfico e escrito de todas as etapas de campo; 

IV. Coleta escrita de informações orais junto à comunidade local, em caráter amostral 

e\ou por indicações dos próprios moradores e pelos órgãos municipais de cultura e 

turismo; 

 

5.3.8.2 Conceitos Introdutórios de Arqueologia  

 

A arqueologia moderna (do grego archaios (antigo) e logos (estudo, conhecimento) é uma 

ciência socialmente construída e que já passou e ainda passa por questionamentos 

científicos e metodológicos, dos quais surgiram diversas correntes de pensamento alinhadas 

com os parâmetros defendidos por elas. 

 

A periodização também sofre mudanças conforme a perspectiva metodológica que se adote. 

No Brasil tem-se no momento inicial da colonização européia um marco temporal, ou seja, 

inaugura-se o período histórico, dando sequência ao maior e mais complexo período 

chamado de pré-colonial. No estado do Paraná esse período pode atingir 10 mil anos antes 

do presente. 

 

Via de regra, no entanto, costuma-se atribuir a alguns conceitos introdutórios, a base sobre 

a qual são desenvolvidas as pesquisas arqueológicas, quer sejam elas de cunho acadêmico 

ou contratuais (EIAs, RIMAs etc), como a que ora é apresentada.  

 

Assim, as definições que se seguem são embasadas em autores que, mesmo nem sempre 

em concordância, aproximam-se de conceitos em comuns. 

 

O objeto material e imediato das pesquisas arqueológicas é o Sítio Arqueológico, entendido, 

de maneira simplificada, no espaço físico onde ainda é possível observar e interpretar 

vestígios de antigas culturas. Como exemplos podem ser mencionados os objetos de uso 

cotidiano ou ritualístico encontrados em superfície ou depositados em profundidade 

(subsolo, no caso dos sítios terrestres) ou sítios submersos. Os sitos, que podem ou não 

estarem à céu aberto, podem ainda ser tipificados de acordo com a função. Assim, podemos 

encontrar sítios oficinas (produção de artefatos), sítios acampamentos, sítios habitação, 

sítios com manifestações ritualísticas, etc.  

 

Marcas na paisagem também fazem parte do objeto de estudo dos arqueólogos como, por 

exemplo, áreas de captação de recursos naturais, caminhos ou estruturas escavadas 

(habitações, depósitos de alimentos, armadilhas etc). A própria paisagem pode ser 

entendida, então, como sítio arqueológico em permanente transformação social e física. 
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Para Prous (1992), os vestígios arqueológicos são “todos os indícios da presença ou 

atividade humana em determinado local. Para se inserir tais vestígios no contexto ecológico, 

clima, vegetação, fauna e proximidade da água, é preciso preocupar-se também com os 

restos indiretamente ligados ao homem, mas que revelam em que condições ele estava 

vivendo  

 

“Já um conceito apresentado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura) em 1972, elenca “monumentos, grupos de edifícios e áreas 

que têm valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico 

(...)”,como pertencentes ao Patrimônio Cultural da Humanidade. (Convenção para a 

Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural). 

 

De caráter transdisciplinar, a arqueologia encontra apoio em outras disciplinas, como na 

história, na etnohistória, na geologia, na pedologia, entre outras, além de usar ferramentas 

metodológicas que muitas vezes vão buscar na oralidade, ou mesmo no experimentalismo 

(arqueologia experimental), as respostas para seus questionamentos. O contato entre a 

arqueologia e a educação é um fator que determina e legitima a socialização do resultado 

das pesquisas de campo e/ou teóricas. 

 

A nomenclatura corrente em arqueologia não é consensual, mas recorre aos conceitos de 

Fase e de Tradição para caracterizar e definir grupos humanos pretéritos, levando-se em 

conta, sobretudo, a persistência de determinadas características tipológicas na produção 

dos artefatos. São conceitos polêmicos, mas, em certa medida, ainda amplamente 

adotados, apontando para o estado do Paraná o seguinte quadro: “No Paraná há tradições 

relacionadas a povos caçadores-coletores,denominadas Paleoíndios, Umbu e Humaitá; à 

coleta litorânea,representadas pelos sambaquis; e a agricultores e ceramistas, como a 

Itararé-Taquara e a Tupiguarani. Para as pinturas e gravuras rupestres, tem-se as tradições 

Planalto e Geométrica, porque muitas vezes somente a arte rupestre pode ser identificada e 

os vestígios materiais correlacionados aos povos que fizeram as pinturas e/ ou gravuras 

ainda não puderam ser caracterizados.” (PARELLADA, 2009). 

 

Já o período pós-contato, ou seja, as interações tecno-morfológicas observadas nos 

artefatos provenientes da miscigenação cultural, esta relacionada à Tradição Arqueológica 

Neo-Brasileira, que pode ser tanto do momento inicial do contato entre a população nativa e 

os colonizadores, quanto de uma fase tardia onde é grande a frequência de produtos 

estrangeiros no mesmo contexto arqueológico dos de origem local: Em período posterior, 

ocorrem telhas goivas, junto a um acervo constituído por cerâmica confeccionada 

domesticamente e industrializada, além de louça porcelana.” (SGANZERLA et alii., 1996). 

 

Com relação à socialização dos resultados obtidos pelas pesquisas arqueológicas tem-se, 

em concordância com Horta (et alii- 1999), que “ a partir da experiência e do contato direto 
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com as evidencias 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 melhor usufruir destes bens, e propiciando a geração e a 

produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultura.” 

 

Outra estratégia geralmente recomendada por estudos de arqueologia é o Monitoramento 

Arqueológico reforçando o caráter preventivo adotado durante os momentos iniciais das 

obras de engenharia. Através do acompanhamento intensivo de arqueólogos podem ser 

detectados vestígios que não foram percebidos durante as fases anteriores (diagnóstico e 

prospecções em sub-superfície).  

 

Os conceitos aqui abordados de maneira tangente norteiam os trabalhos de campo e de 

gabinete para o presente diagnóstico e pretenderam dar conta do significado de alguns 

termos de uso corrente da arqueologia moderna. 

 

5.3.8.3 Dados da Arqueologia Regional 

 

O atual território do Estado do Paraná apresenta vestígios do trânsito e estabelecimento 

efetivo de grupos humanos desde aproximadamente 10.000 anos AP5. (PARELLADA, 

2001), sendo que também foi cenário de expressivos eventos históricos desde o início do 

período colonial, século XVI, e igualmente abordados pela arqueologia. 

 

Por definição, a arqueologia é o estudo do antigo e, melhor delineando, designa-se a 

“ciência que estuda os restos materiais deixados sobre o solo (...) e busca reconstituir o 

passado humano a partir dos seus traços materiais, artefatos, estruturas, construções, obras 

de arte, alterações do meio ambiente, comércio, dados somáticos e biológicos” (SOUZA, 

1997).  

 

A cultura material remanescente das populações pretéritas e as marcas na paisagem de 

origem antrópica, constituem os sítios arqueológicos enquanto unidades de estudo isoladas 

ou articuladas no espaço e no tempo, ou ainda o “local físico ou conjunto de locais onde 

membros de uma comunidade viveram, garantiram sua subsistência e exerceram suas 

funções sociais em dado período de tempo” (CHANG, 1986). 

 

Como Arqueologia Histórica, no Brasil, podemos entender a aplicação dos métodos, teorias 

e técnicas da arqueologia aos sítios arqueológicos que representam o testemunho da 

presença européia. Compreende-se várias sub-especialidades, como arqueologia colonial, 

arqueologia missioneira, arqueologia industrial, arqueologia urbana, etc.  

 

                                                 
5
 Antes do Presente, tendo como base o ano de 1950.  
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Amadores, exploradores, viajantes, memorialistas, historiadores e colecionadores já no 

século XIX iniciaram estudos arqueológicos no Estado do Paraná tendo a atenção voltada 

para sítios específicos, por vezes encontrados de maneira fortuita, e para as suas 

características plásticas, pitorescas ou até comerciais, quase sempre sem a observância do 

rigor científico e metodológico.  

 

Um dos primeiros documentos sobre o patrimônio cultural da região onde está inserido o 

empreendimento em pauta foram as descrições detalhadas e execuções de plantas baixas 

confeccionadas pelos engenheiros alemães, e irmãos, José Keller e Francisco Keller, da 

Vila Rica do Espírito Santo (atual município de Fênix). O relatório das atividades e todo 

registro gráfico produzido por eles, data de 1865, quando trabalhavam para o Governo 

Paranaense em função dos estudos de viabilidade de navegação no Rio Ivaí, as margens do 

qual, em seu curso médio, foi fundada essa vila espanhola em 1592 na então Província 

Espanhola Del Guairá.  

 

Por força do Tratado de Tordesilhas (1494) celebrado entre os Reinos de Portugal e de 

Espanha , quase a totalidade do atual território paranaense pertencia à Espanha, que 

também estabeleceu a vila de Ontiveiros (1554) e Ciudad Real Del Guayrá (1556), ambas 

junto à margem esquerda do Rio Paraná. 

 

Em um trecho dos relatos dos irmãos Keller acerca de Vila Rica, vê-se que: “As casas eram, 

na maior parte, se não todas, feitas de taipa (terra socada) e cobertas de telhas, de que 

encontram-se fragmentos alastrando o interior dos rectangulos formados pelos restos das 

paredes, reduzidos hoje à montes da altura de um metro mais ou menos com taludes de 

terra desmoronada. Nos vestígios da igreja, que se acham num canto da praça no centro da 

cidade, os montes de taipa tem altura dobrada das outras, e sobre eles nasceu um enorme 

monjoleiro.” (KELLER e KELLER, 1933) 

 

Fomentando as pesquisas de âmbito institucional, em 1876, tem-se a fundação do Museu 

Paranaense, em Curitiba, idealizado por Agostinho Ermelino de Leão e José Candido. 

Dirigido por personalidades como Agostinho Ermelino de Leão, Romário Martins e Loureiro 

Fernandes, patrocinou diversas pesquisas arqueológicas, principalmente no litoral 

paranaense. 

 

Com exemplar atuação, o arqueólogo Oldemar Blasi também compõe o quadro formativo da 

arqueologia paranaense desde a década de 1950. Ele realizoucom pesquisas pioneiras no 

vale do rio Ivaí, como a escavação do sítio Estirão Comprido (município de Prudentópolis), 

na companhia de Loureiro Fernandes e outros importantes pesquisadores. 

 

Já a fundação do Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas na Universidade do Paraná 

(CEPA-UFPR), por José Loureiro Ascenção Fernandes em 1956, também na capital 
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paranaense, e a criação em Paranaguá do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE-UFPR), 

em 1962, representam, igualmente, marcos na guarda e pesquisa do patrimônio 

cultural/arqueológico paranaense. 

 

Entre as décadas de 1960 e 1970, duas das 15 reduções jesuíticas estabelecidas e 

destruídas no primeiro quartel do séc. XVII no então Paraná espanhol teve suas áreas 

investigadas por estudos arqueológicos: Santo Inácio, no município homônimo (BASI, 1961) 

e Nossa Senhora de Loreto, em Porecatu (CHMYZ, 1970), ambas à margem do Rio 

Paranapanema. 

 

Observa-se que em momentos posteriores, todos esses locais também foram retomados por 

abordagens pontuais ou em decorrência de pesquisas sistemáticas vinculadas a estudos de 

impactos ambientais ou execução de revisão de planos de manejo, como é o caso do 

Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo (2003).  

 

Já as ruínas de Santo Inácio e Nossa Senhora de Loreto, foram revisitadas e investigadas 

em função do Projeto Arqueológico Rosana-Taquaruçu (CEPA-UFPR -1982/92) nas áreas 

paranaenses sob influência dos reservatórios então em construção no Rio Paranapanema. 

Portanto, em 1983 “as abordagens feitas na Redução de Nossa Senhora de Loreto 

compreenderam o levantamento das estruturas arquitetônicas ainda existentes e nova 

coleta de material arqueológico” (CHMYZ, 2001)  

 

Em 1987 ocorreu o detalhamento da área ocupada pela redução de Santo Inácio Mini 

identificando dois momentos de ocupação: o séc XVII e suas estruturas remanescentes de 

igreja, casa dos padres, casas dos índios, metais, cerâmicas, restos alimentares, forno de 

fundição, etc. e a reutilização do mesmo espaço por uma Colônia Indígena instituída pelo 

Governo Provincial no séc XIX. Em um dos espaços escavados nessa ocasião, verificou-se 

“... grande quantidade de esqueletos. Os mais numerosos encontravam-se até 73 cm de 

profundidade e, as suas covas encerravam muitos fragmentos de telhas misturadas com a 

terra que os preenchiam e rico mobiliário funerário. Indicavam enterros feitos posteriormente 

ao abandono da redução pelos moradores da Colônia Indígena. Poucos foram registrados 

até 1,25m de profundidade. Estavam em precárias condições e deveriam corresponder à 

época da redução” (CHMYZ, 2001). 
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Figura 120:Medalhas em prata e bronze e crucifixo em estanho recuperados das casas dos índios na 
redução de Santo Inácio 

 
Fonte: CHMYZ, 2001 

 

A convite do CEPA-UFPR, a vinda dos pesquisadores franceses Annette Laming e José 

Emperaire, atuantes no Paraná já desde meados da década de 1950 e dos pesquisadores 

americanos Betty Meggers e Clifford Evans, na década de 1960, para ministrarem cursos e 

seminários sobre métodos de campo e laboratório, resultaram na implantação do Programa 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA, 1965 a 1971). 

 

No Estado do Paraná, foram duas as frentes de pesquisa orientadas, segundo 

procedimentos uniformizados pelo PRONAPA: “uma no litoral, a cargo de José W. Rauth, 

para pesquisar sambaquis. A outra pesquisa investigou diversas áreas no interior, 

realizando amostragens em trechos dos grandes rios Paranapanema, Ivaí, Iguaçu, Tibagi e 

Paraná, e de seus afluentes mais importantes, a cargo de Igor Chmyz” (NOELLI et al., 

2003). 

 

Esse programa de natureza acadêmica e formativa, contou com o apoio institucional e 

financeiro do Smithsonian Institution (EUA), bem como foi autorizado e acompanhado pelo 

Conselho Nacional de Pesquisas e pelo então Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

 

Caracterizado por “uma metodologia padronizada de levantamentos de um máximo de sítios 

arqueológicos em cada região, com o material sendo datado e organizado por métodos de 

seriação em categorias denominadas tradições, fases e subfases” (BARRETO,2000), o 

PRONAPA possibilitou pela primeira vez o ordenamento espacial e cronológico do Paraná. 

 

Tais conceitos têm norteado as pesquisas no Estado sofrendo, entretanto, modificações na 

abordagem e uma releitura por parte dos pesquisadores mais recentes.  
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Alguns pesquisadores identificam, inclusive, uma polarização teórica-metodológica, sendo 

que “de um lado estão os histórico–culturalistas, que procuram compreender os fenômenos 

culturais a partir de conceitos totalizantes (Tradição e Fase), independentes de contextos; e 

do outro, os processualistas, que entendem que o objetivo da pesquisa deve ser a busca da 

compreensão da diversidade humana e da particularidade dos fenômenos e contextos 

socioculturais”.  

 

Atualmente o Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História da Universidade 

Estadual de Maringá (LAEE-UEM) também desenvolve pesquisas arqueológicas e com 

referenciais teórico-metodológicos distintos daqueles preconizados pelo PRONAPA ou, em 

muitos casos, apenas modificados a partir delas.  

 

No entanto, o estabelecimento de uma cronologia que dê conta das sucessivas levas 

milenares de ocupação do território brasileiro é um tema complexo e, de maneira geral, o 

conjunto de características tecnológicas e os padrões de assentamento intrínsecos à cada 

um desses povos, demandou a nomenclatura corrente que designa como Tradições 

Arqueológica6: Bituruna, Umbu e Humaitá, aqueles povos aceramistas que há cerca de dez 

milênios ocuparam o atual território do Paraná, valendo-se de uma variada e aprimorada 

indústria lítica para a exploração dos recursos naturais disponíveis. Pontas de projéteis, 

facas, raspadores e cavadeiras são os principais artefatos diagnósticos preservados dessas 

tradições. 

 

No alto rio Ivaí, como exemplo, a camada de ocupação humana mais antiga do sítio 

multicomponencial (lito-cerâmico e multicultural) Gruta do Wobeto (município de Manoel 

Ribas), pesquisada no início da década de 1960, está relacionada à tradição Humaitá, 

sendo os artefatos líticos típicos raspadores plano-convexos. O sítio Estirão Comprido 

(município de Prudentópolis), também representa rico acervo da cultura material de 

populações pré-ceramistas da Tradição Umbu (BLASI, 1967).  

 

Já os grupos ceramistas-agricultores relacionados à Tradição Arqueológica Itararé-Taquara 

e, mais tarde, à Tradição Arqueológica Tupiguarani, povoavam o atual território do Paraná 

desde o início da era Cristã. A domesticação de algumas plantas e animais, assim como 

aportes demográficos, entre outros fatores promoveram uma nova relação sócio-ambiental, 

levando-os a fixação mais prolongada e estruturada em espaços maiores (aldeias 

permanentes e temporárias). A confecção de vasilhas com formas e acabamentos 

diferenciados, paralelamente a uma produção de artefatos líticos polidos, como lâminas de 

machado e mãos de pilão, servem como referência para distinção entre as duas Tradições 

Arqueológicas ceramistas igualmente já identificadas na região do Vale do Ivaí por 

pesquisas anteriores. 

 

                                                 
6
 Grupo de elementos ou técnicas com persistência temporal (TERMINOLOGIA ARQUEOLOGICA, 1976).  
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Merece destaque a construção de estruturas habitacionais sub-terrâneas (“buracos de 

bugre”) que tipifica apenas a Tradição Arqueológica Itararé-Taquara e, no Brasil, podem 

ocorrer em terras altas de São Paulo até o Rio Grande do Sul, sendo muito característica da 

região do Alto Rio Ivaí.  

 

“Escavando um espaço circular no solo e cobrindo a abertura externa com folhas, o índio 

obtinha um abrigo eficiente contra as intempéries dos meses mais frios do ano.” (CHMYZ, 

1995:27).  

 

A Tradição Tupiguarani ocorre em todo território paranaense, sobretudo junto aos vales dos 

grandes rios, como o Ivaí e Tibagi e Paranapanema, e esta relacionada a uma cerâmica 

com ampla gama decorativa e funcional “caracterizada principalmente por ceramica 

policrômica (vermelho e/ou preto sobre engobo branco e/ou vermelho, corrugada e 

escovada, por enterramentos secundários7 em urnas, machados de pedra polida e pelo uso 

de tembetás8” (Terminologia cerâmica, 1976). 

 

Essas populações ceramistas “passaram a ocupar a área na era Cristã, embora nela ainda 

estivessem remanescentes dos pré-ceramistas. Eram mais numerosos e implantaram 

grandes aldeias. Cada grupo produzia a cerâmica segundo os seus padrões culturais e, 

praticavam agricultura incipiente ou a horticultura. A presença de cerâmica entre eles, 

entretanto, não exclui o uso de artefatos de pedra”. (CHMYZ, 1989)  

 

Desde o século XVI há relatos de grandes aldeias Guarani junto à calha do Rio Ivaí. 

Observa-se que essa etnia, cuja ancestralidade esta diretamente relacionada com os grupos 

da Tradição Arqueológica Tupiguarani, foi a mais intensamente catequizada pelos padres 

jesuítas sendo que na região do Alto Ivaí localizava-se, provavelmente, a redução jesuítica 

de Santo Antônio. 

 

Do contato entre europeus e índios, originou-se a produção de objetos com tecnologia mista 

como se vê em pesquisas realizadas junto as Reduções Jesuíticas do Século XVI ou nos 

seus arredores. A partir desse momento forma-se a Tradição definida pela arqueologia 

como Neobrasileira. 

 

No acervo material relacionado à tradição Neobrasileira, sobretudo em sua fase tardia, é 

comum a presença de artefatos industrializados: “Nos sítios arqueológicos mais antigos 

pertencentes a essa tradição, as casas seriam cobertas com sapé. Seu acervo pode 

incorporar também louça faiança, vidros, peças metálicas, como facas e armas de fogo. Em 

período posterior, ocorrem telhas goivas, junto a um acervo constituído por cerâmica 

confeccionada domesticamente e industrializada, além de louça porcelana.” (SGANZERLA 

                                                 
7
 “O enterramento pode ser primário, se é realizado de uma só vez, ou secundário, se apresenta duas ou mais 

etapas” (SOUZA,1997) 
8
 Ornamento labial feito geralmente em pedra, madeira ou resina. 



 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL -281- EF-481 

et al., 1996:8).  

 

Pode-se afirmar, portanto, que as bacias hidrográficas relacionadas ao projetado Contorno 

Ferroviário de Apucarana (Ivaí, Tibagi e Paranapanema), contemplam dezenas de sítios 

arqueológicos representativos de todas as Tradições Arqueológicas supramencionadas, 

alguns dos quais relacionados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (IPHAN). 

 

No município de Apucarana, entretanto, apenas um sítio encontra-se cadastrado 

atualmente, de acordo com dados disponíveis no site do IPHAN (acessado em dezembro de 

2011). Trata-se do sítio cerâmico Residencial Interlagos 2 pesquisado em 2001 pela 

empresa Itaconsult em função da construção de um condomínio residencial (PR00965- 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos), localizado na área de influência do projetado 

Contorno Ferroviário de Apucarana.  

 

Entre 1999 e 2006, estudos realizados pelo CEPA-UFPR junto a implantação da LT 750 KV 

Ivaiporá (PR) – Itaberá (SP), localizaram e resgataram expressiva quantidade de sítios de 

todas as Tradições Arqueológicas paranaenses em municípios da bacia do rio Ivaí. 

 

Também foi significativo o acervo arqueológico identificado no âmbito dos estudos de 

arqueologia desenvolvidos em 2001 pelo CEPA-UFPR sob demanda da duplicação da BR 

376, entre Ponta Grossa e Apucarana e, mais recente, o Levantamento Arqueológico da LT 

525KV entre Ivaiporã e Londrina, realizado pela empresa Geoarqueologia. 

 

Assim, em função dos dados disponíveis, é seguro afirmar que a região do empreendimento 

foi habitada há milênios por caçadores-coletores que gradativamente foram sendo 

sucedidos por ceramistas-agricultores, com os quais os primeiros colonizadores europeus 

tiveram contato já a partir do séc. XVI. 

 

5.3.8.4 Levantamento Não Interventivo na ADA e AID 

 

Durante o período de cinco dias 25/10 a 29/10, foram realizados levantamentos sistêmicos 

com dois pesquisadores. 

 

A totalidade da Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, o entorno imediato e 

ossetores amostrais da Área de Influência Indireta (AID) foram percorridos a pé.  

 

Na ADA, puderam ser visualizadas superficialmente todas as porções do terreno sem 

cobertura vegetal (barrancos de estradas, erosões laminares, carreadores de gado, 

estradas, porções recém aradas etc). O caminhamento feito a pé foi intensivo e sistemático, 

com linhas de caminhamento equidistantes a cada 10m e cobrindo inclusive as áreas 

florestadas ou com pastagens. Todo o caminhamento foi grifado no desenho esquemático 
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ilustrado na Figura 121. 

 

Figura 121: Pontos identificados no caminhamento 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Foram realizadas 10 entrevistas com moradores tradicionais da região do empreendimento, 

sempre em propriedades lindeiras ao novo traçado da instalação do contorno ferroviário. 

Não houve aplicação de um questionário padronizado, mas as conversas foram orientadas 

no sentido de prospectar acerca da percepção e conhecimento dos entrevistados com 

relação ao patrimônio cultural regional. 

 

A. TRAMO LESTE 

 

O inicio do caminhamento sistemático ocorreu na estrada Água da Juruba (Figura 122)onde 
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observou-se o piquetiamento do novo traçado. 

 

Figura 122: Inicio do caminhamento sistemático 

 
Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Neste percurso foram feitos dez pontos de amostragem em locais considerados pelos 

pesquisadores relevantes para o encontro de atividade pretérita dentro do contexto da 

região. 

 

Ponto 1 – Intersecção do novo traçado com a estrada Água da Juruba (Figura 123). 

 

Figura 123: Vista do ponto 1 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 
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O local já esta bem antropizado com um fluxo moderado de veículos geralmente moradores 

e a área é arada frequentemente.  

 

Ponto 2 – Local próximo ao ponto 1 com características semelhantes, sendo que  deste 

ponto pode-se observar o traçado deixado pela equipe topográfica com os devidos 

piquetes.(Figura 124)  

 

Figura 124: Vista do ponto 2 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Pontos 3 – Fazenda Juruba. O local apresenta um histórico de mais de 70 anos de 

ocupação. Neste ponto os pesquisadores buscaram conversar com os moradores e fizeram 

um caminhamento perimetral. 

 

Ponto 4 – Sitio Santa Helena. Neste local foi feito um rastreamento, pois a área é de fundo 

de vale e apresentava boas condições para o encontro de artefatos, dentro desta área existe 

um muro de arrimo feito na década de 40 pelo antigo proprietário e que se mantém em boas 

condições (Figura 125). 
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Figura 125: Vista do ponto 4 - Muro de arrimo 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Neste ponto foi encontrado um pedaço de basalto facetado que serviu para uso cotidiano 

(Figura 126) e um alisador de pedras com 50 centímetros de comprimento por 1 metro de 

diâmetro, a área utilizada como alisador é côncava e possui 12 centímetros de 

profundidade.  

 

Figura 126: Vista do ponto 4 - Basalto facetado 

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Ponto 5 – Seguindo o traçado a equipe percorreu o alto de colina pegando a margem 

esquerda do novo contorno ferroviário. Foi feito um caminhamento sistemático em busca de 

artefatos pretéritos em área aberta, conforme pode ser notado na Figura 127. 

 

Figura 127: Vista do ponto 5 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Ponto 6 – Na porção central de linha leste, em área de cultivo agrícola, onde se encaixa o 

Rio Jurucaca em sua margem esquerda, observa-se grande atividade neste ponto e o solo 

está limpo e arado. Na busca de varredura não foi observado nenhum artefato, mas o fundo 

de vale é potencialmente favorável para encontrar fragmentos líticos. (Figura 128) 
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Figura 128: Vista do ponto 6 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Ponto 7 – O local é um topo de uma colina ampla onde foi recém feito a colheita de soja, 

neste ponto foi feito uma varredura, mas não foi encontrado nenhum objeto. 

 

Ponto 8 – Este local corresponde ao centro da área e fica entre o rio Jurucaca e o córrego 

Ouro Fino. O local é utilizado para plantio de soja (Figura 129) 

Figura 129: Vista do ponto 8 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Ponto 9 – Local com características semelhantes ao anterior onde foi feito o caminhamento 

e um perímetro de 100 metros, no qual não se observou nenhum objeto pretérito. 

 

Ponto 10 – Parque Ecológico da Raposa. Em busca feita no local nada foi observado. Vale 

ressaltar que toda essa região é utilizada como área de lazer pelos habitantes locais (Figura 

130). 

Figura 130: Vista do ponto 10 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

 Entrevistas Com Moradores do tramo Leste 

 

Durante o caminhamento nesta porção do traçado foram feitas 3 entrevistas com moradores  

tradicionais desta região. 

 

O senhor Ademir Fatoreto, 55 anos de idade, morador da região a 8 anos afirmou não ter 

conhecimento de nenhum tipo de artefato ou algo parecido na região (Figura 131). 
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Figura 131: Entrevista com Ademir Fatoreto 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Outro morador entrevistado, Pedro Curtinove (Figura 132), afirma que no inicio dos anos 70 

foram encontrados restos cerâmicos. Nesta época a propriedade era do Sr. Antonio 

Gugelmim, este ponto fica a mais de 2 km da AID do empreendimento. 

 

Figura 132: Entrevista com Pedro Curtinove 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 
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O senhor Evilaço Francisco de Souza de 78 anos e morador na região a mais de 30 anos 

afirmou não ter conhecimento a respeito de artefatos ou peças arqueológicas (Figura 133). 

 

Figura 133: Entrevista com Evilaço Francisco de Souza 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

B. TRAMO SUL 

 

Neste percurso foram feitos dez pontos de amostragem em locais considerados, pelos 

pesquisadores, relevantes para o encontro de atividade pretérita dentro do contexto da 

região. 

 

Ponto 1 – Ponto feito no início do traçado de BR, trecho bastante antropizado. Existem 

diversas áreas de cultivo por onde se fez o caminhamento e reconhecimento. Neste ponto 

não foi observado nenhum tipo de indicio de presença de artefatos (Figura 134). 
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Figura 134: Vista do ponto 1 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Ponto 2 – Área de cultivo de café. Morfologicamente é uma região de elevação, sendo que 

foi feito o caminhamento pela busca de algum artefato ou indicio de atividade pretérita e o 

resultado foi negativo. 

 

Ponto 3 – Área de fundo de vale, à margem esquerda do lago. Local de tráfego moderado 

de veículos, onde há uma fábrica bem no topo deste local e na outra margem do lago existe 

um curtume. Foi feito um caminhamento amplo por toda a região de entorno, mas não foi 

encontrado nenhum artefato ou restos nesta porção. 

 

Ponto 4 – Região de fundo de vale próximo ao aterro sanitário local. Neste local foi feito o 

caminhamento sistemático de varredura superficial, mas a apresentação de presença 

pretérita foi negativa. 

 

Ponto 5 – Ponto próximo ao rio Umari. O caminhamento iniciou nos arredores de um ferro 

velho local, bem perto da margem do rio Umari. Esse local sofreu uma investigação 

detalhada dos pesquisadores. 

 

Neste ponto de aplainado foi encontrado um sítio lítico com grande concentração 

deraspadores, lesmas, plano convexo, algumas com boa empunhadura. Provavelmente 

essa área foi utilizada como oficina, pois neste local existe uma grande quantidade de 

silexito e arenito silicificado. 
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Figura 135: Vista do ponto 5 

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Ponto 6 – Local no alto de uma colina em área de cultivo agrícola, à margem esquerda do 

rio Umari, totalmente arado. 
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Figura 136: Vista do ponto 6 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Ponto 7 – Topo de colina ampla, à margem direita do rio Biguaçu, área utilizada para cultivo, 

há pouco tempo arada. Nesta região existe um corte feito pela estrada com altura de 1,20m, 

o caminhamento foi realizado pela margem direita do rio e a busca foi negativa. 
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Figura 137: Vista do ponto 7 

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Ponto 8 – Área a margem esquerda do rio Biguaçu com um alto potencial arqueológico – 

presença de terraços com possível presença de sítios líticos, mas nesta pesquisa não foram 

encontradas peças pretéritas. 
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Figura 138: Vista do ponto 8 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Ponto 9 – Área de cultivo à meia encosta, com morfologia bem ondulada demonstrando bem 

a geomorfologia local e apresentando solo de cor roxa característico de regiões com 

presença de dique intemperizado. 

 

Figura 139: Vista do ponto 9 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 
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Ponto 10 – Área com potencial para encontro de sítio lítico. Neste ponto não foi encontrado 

nenhum artefato. 

 

Figura 140: Vista do ponto 10 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

 Entrevista com Moradores 

 

No tramo sul foram realizadas 7 entrevistas com moradores locais. 

 

Em conversa com o senhor Mauricio José de Oliveira, 58 anos, perguntou-se sobre artefatos 

arqueológicos (ponta de machado, ponta de flecha) ele afirmou não ter conhecimento sobre 

o assunto. 

 

Outro entrevistado, Irineu Brogiato, 61 anos, morador da localidade chamada sitio São 

Pedro, nunca viu nenhum material por essa localidade. 
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Figura 141: Entrevista com Mauricio José de Oliveira 

 

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Na localidade Nova Ucrânia, onde conversou-se com alguns moradores entre eles o senhor 

Paulo Pires 28 anos que mora na região há pouco tempo, e disse nunca ter visto nenhum 

artefato por ali, igualmente o senhor Silvio Alves 55 anos morador no local a mais de 22 

anos também desconhece ter visto qualquer tipo de material nessa área. 

 

Foi identificada construção da década de 50, residência do Sr. Bordan Trezacoski, morador 

da região desde 1936 (foto 966), hoje a edificação encontra-se fechada. 

 

Figura 142: Construções da década de 50 

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

Ainda ao longo do percurso, entrevistou-se o senhor Odilon Rodrigues que mora na região a 
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pouco tempo e desconhece qualquer  tipo de material pretérito nesta área. 

 

Por fim, em entrevista com o senhor Antonio Fernandes 54 anos morador há mais de 34 

anos, arrendatário do Sítio São Carlos em Barra Nova, disse que já encontrou há cerca de 

15 anos dentro de sua propriedade uma ponta de flecha, mas que depois disso nunca mais 

viu nada parecido, desta forma os pesquisadores fizeram um caminhamento preventivo 

nesta localidade mas não encontraram nada (Figura 143). 

 

Figura 143: Propriedade de Antonio Fernandes 

  

Fonte: Ecotécnica, 2011 

 

 Considerações finais dos aspectos arqueológicos 

 

Após revisão analítica das fontes secundárias, de relatórios, dos documentos e bibliografia 

disponível sobre o processo de ocupação humana da região, da visualização superficial, 

através de linhas de caminhamento e da coleta de informações orais junto à comunidade 

local, conclui-se que a área em estudo tem potencial médio para se encontrar material 

arqueológico e que o patrimônio cultural da região deve ser melhor conhecido e socializado 

com a comunidade do município de Apucarana, tanto à luz de novas pesquisas, como por 

um planejamento de gestão pública que leve em conta a arqueologia, necessitando inclusive 

que estudos mais detalhados sejam realizados durante a implantação do contorno. 
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6.0 PROGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

O prognóstico ambiental elaborado para o Contorno Ferroviário de Apucarana contemplou 

as possíveis alterações dos fatores ambientais descritos no Diagnóstico Ambiental deste 

EIA. Para tanto, foram consideradas e comparadas duas hipóteses principais, sendo elas: 

 

 Cenário sem a implementação do Contorno Ferroviário; 

 Cenário com a implementação do Contorno Ferroviário com suas respectivas 

intervenções, considerando um cenário de instalação e operação. 

 

6.1 SEM O CONTORNO FERROVIÁRIO 

 

A situação atual da cidade de Apucarana apresenta-se com um grande entrave no quesito 

circulação e tráfego, decorrente da ferrovia existente que intercepta o centro da cidade de 

Apucarana e toda sua extensão norte-sul, fragmentando a malha urbana em duas. Além 

disso, a circulação diária e frequente de trens de carga tem causado diversos problemas 

para a municipalidade, como os conflitos de sistema viário, pelas diversas passagens de 

nível, acidentes com veículos e pedestres; geração de ruídos e vibrações; emissão de 

material particulado, bem como desestabilização de alguns taludes que já provocaram 

desmoronamentos, ceifando vidas. 

 

Não obstante, pelas questões colocadas, ainda que sem o Contorno Ferroviário, o próprio 

crescimento da cidade demandaria a realização de grandes intervenções de infraestrutura 

para resolver os conflitos viários e as transposições das vias urbanas com a linha férrea, 

como: viadutos, pontes, trincheiras, passarelas para pedestres.  

 

6.2 COM O CONTORNO FERROVIÁRIO 

 

Com a implantação do Contorno Ferroviário está prevista a desativação da linha férrea 

existente (no centro da cidade de Apucarana) e seu deslocamento para porções periféricas 

da área urbana (sul e leste), em local de baixa densidade populacional e com características 

ainda rurais.  

 

Certamente o empreendimento trará saldos bastante positivos e diversos benefícios e 

melhorias à cidade e população de Apucarana. Serão eliminados os conflitos de sistema 

viário urbano existente até então, elevando os níveis de segurança do trânsito de veículos e 

pedestres, minimização dos ruídos e das vibrações nas áreas de maior ocupação urbana. 

 

No próximo capitulo serão apresentados os principais possíveis impactos que poderão surgir 

com a implantação do contorno ferroviário. 

 




