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APRESENTAÇÃO 

Para que se consiga atingir um processo de urbanização em conformidade com 
os conceitos e as práticas do desenvolvimento sustentável é necessário um 
planejamento e gestão ambiental adequados. O grande desafio das cidades, 
especialmente dos grandes centros urbanos, é promover e manter o desenvolvimento e 
a ocupação ordenada do solo, e ao mesmo tempo ter um planejamento adequado para 
manutenção das áreas verdes e da quantidade e qualidade das águas. 

Como forma de entendimento na apresentação deste Estudo de Impacto 
Ambiental, corroborando o Termo de Referência emitido pelo Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP (Anexo III) e alterações propostas conforme Carta nº 054/16 de 02 de 
junho de 2016 (Anexo IV) protocolada no referido órgão, destaca-se, primeiramente, que 
o mesmo foi elaborado por uma equipe multidisciplinar. A diversidade e a experiência 
dos profissionais do grupo tornaram possível a abordagem inter e multidisciplinar dos 
diferentes temas avaliados. 

O estudo atende ao solicitado pelo Termo de Referência e permite a análise 
ambiental integrada, propondo não só ações para implantação de medidas preventivas, 
de controle, mitigatórias e compensatórias aos impactos negativos avaliados, como 
também ações potencializadoras dos impactos positivos que serão gerados pelo 
empreendimento. Como forma de resumir todo esse processo a Figura 1, representa o 
fluxograma das atividades desenvolvidas para este estudo. 

O fluxograma mostra primeiramente a necessidade de inserir a escolha do local 
dentro do contexto de avaliação do estudo ambiental. A escolha do município de Campo 
Largo e da área proposta para a construção do empreendimento perfaz um longo 
caminho dentro deste estudo, antes da ratificação da viabilidade técnico-econômica do 
terreno. 

Importante ainda destacar dentro de todo esse processo que antes mesmo da 
definição final sobre a contratação da área, toda ela foi avaliada segundo diagnósticos 
ambientais preliminares, voltados para identificar as restrições ambientais e legais do 
terreno, bem como os locais de maior potencialidade para o empreendimento, 
preservando as áreas de maior sensibilidade ambiental, como áreas de preservação 
permanente e fragmentos florestais nativos. 

Nesse contexto, a partir do desenho inicial do projeto procedeu-se à identificação 
das atividades que interferem de modo mais significativo com o meio ambiente. Estas 
foram então analisadas à luz de um diagnóstico ambiental preliminar da área, visando à 
identificação dos pontos do projeto onde, segundo sua concepção original, havia 
fragilidades ou mesmo eventuais impedimentos legais para que fosse conduzido à 
próxima etapa. No caso do projeto em questão, o desenvolvimento desta etapa 
preliminar levou a concepção urbanística original a sofrer mudanças e adequações. 
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O contexto geral do fluxograma mostra um trabalho focado na melhoria da 
proposta do projeto urbanístico, em alinhamento com as características ambientais da 
área. 

 
Figura 1 – Identificação do fluxograma da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

do empreendimento Alphaville Paraná 
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Uma vez feitas às modificações na concepção original decorrentes da avaliação 
ambiental preliminar, procedeu-se então à realização da diagnose detalhada da área e 
as novas e pontuais adequações do projeto. O estudo trabalhou então com a prognose 
ambiental, quando foram realizados o levantamento e a avaliação dos impactos 
ambientais, também dentro das três áreas de atuação do diagnóstico (físico, biótico e 
antrópico). O prognóstico é o ponto alto de um Estudo de Impacto Ambiental, pois a partir 
desse conhecimento é possível propor medidas de controle por meio dos planos de 
monitoramento e programas ambientais, identificando diante de cada impacto negativo 
levantado as possíveis medidas preventivas, mitigatórias ou compensatórias mais 
adequadas. Cabe lembrar, no entanto, que não só impactos de natureza negativa são 
gerados por um empreendimento imobiliário do porte do Alphaville Paraná. Nesse 
sentido, aqueles de natureza positiva, uma vez identificados, foram também avaliados 
em busca de se detectar ações que pudessem ser propostas para magnificar os seus 
efeitos benéficos. 

Depois de todo esse estudo foi possível indicar e finalizar o trabalho avaliando as 
possibilidades de instalação ou não do empreendimento, concluindo-se, no caso em 
questão, pela sua viabilidade ambiental com base nas análises inter e multidisciplinares 
realizadas. 

Com base nas premissas expressas na Figura 1 e no sequenciamento de 
informações requeridas no Termo de Referência, iniciou-se este trabalho com o Item 1. 
Introdução, que contextualiza o empreendimento e a importância da realização de um 
Estudo de Impacto Ambiental para atestar sua viabilidade e inserção segura no local 
pretendido. 

O Item 2 contempla os Dados Cadastrais do proprietário da Fazenda Timbutuva, 
do empreendedor, histórico dos empreendimentos Alphaville e da atuação da empresa 
AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA, coordenadora deste estudo ambiental. 

O Item 3. Caracterização Geral da Fazenda Timbutuva e do Empreendimento 
Proposto Alphaville Paraná apresenta a situação atual da Fazenda Timbutuva, além 
dos objetivos e justificativas, localização geográfica, alternativas tecnológicas e 
locacionais, a compatibilização das propostas do empreendimento com os planos e 
programas governamentais e seu alcance socioeconômico. Contem também um 
descritivo urbanístico-ambiental com detalhamento de sua concepção urbanística e 
proposta de faseamento, com as estatísticas e o descritivo das atividades a serem 
realizadas nas etapas de instalação e de operação do empreendimento. Observa-se que 
já é apresentada, no bojo desse item, a descrição dos sistemas de controle ambiental 
incorporados ao projeto para prevenção, na fonte, de possíveis impactos sobre as 
coleções hídricas e os solos, tais como os sistemas de coleta de esgoto, abastecimento 
de água e drenagem pluvial. 

O Item 4 descreve e justifica as áreas definidas para a elaboração dos estudos 
ambientais, considerando sua delimitação e método de escolha. Tratam-se de duas 
áreas de abrangências com níveis de detalhamento distintos: Área Expandida de 
Avaliação Ambiental aonde se efetivaram os estudos genéricos regionais, por meio de 
dados secundários, permitindo entender a inserção da Fazenda Timbutuva no meio; e a 
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Área Específica de Análise Ambiental onde houve a coleta de dados primários in loco 
para a posterior caracterização e análise. Essas duas áreas não têm relação com as 
utilizadas para a determinação da abrangência do impacto ambiental decorrente do 
planejamento, instalação ou operação do empreendimento. 

O Item 5 apresenta o Diagnóstico Ambiental dos meios físico, biótico e 
antrópico, indicando inicialmente a metodologia geral utilizada para sua realização, 
incluindo os períodos de amostragem. O meio físico contemplou a avaliação das 
condições climáticas; a caracterização da qualidade do ar por meio da avaliação de 
ruídos e poluição atmosférica; a caracterização geológica e geomorfológica; avaliação 
da hidrogeologia do terreno se utilizando dos dados da geotecnia por meio da realização 
dos estudos de sondagem do terreno; e, finalizando, o estudo do solo por meio da 
anállise pedológica, proporcionando uma avaliação sistêmica da morfologia do terreno, 
suas fragilidades e suscetibilidade de erosão. Ainda dentro do aspecto físico foi analisada 
a caracterização hidrográfica das áreas de estudo, considerando ainda sua qualidade 
ambiental. Todas essas disciplinas do meio físico são importantes para uma avaliação 
de compatibilidade com a implantação do empreendimento e direcionamento para a fase 
seguinte do Estudo de Impacto Ambiental e objeto maior de estudos ambientais, que é 
a proposição das medidas adequadas aos impactos diagnosticados. 

O meio biótico traz o detalhamento do estudo da vegetação, avaliando sua 
qualificação e quantificação, incluindo estudos florísticos e fitossociológicos. Em relação 
à fauna, houve a avaliação da avifauna, mastofauna, herpetofauna, ictiofauna e 
entomofauna. 

O meio antrópico contempla a avaliação dos aspectos socioeconômicos abrange 
a dinâmica populacional, social e econômica para as duas áreas de estudo, com 
destaque ao município de Campo Largo, onde se insere a área de estudo. Este item 
contempla ainda o mapeamento do uso do solo do entorno e seus disciplinadores. A 
avaliação do sistema viário verifica a capacidade no aumento do fluxo veicular em função 
da implantação do empreendimento, bem como a distribuição desse fluxo para os 
principais acessos e deslocamentos, discutindo a mobilidade urbana, e o item finaliza 
com uma avaliação da infraestrutua que inclui o saneamento ambiental na região, 
relacionando a situação da coleta e tratamento de esgoto, disponibilidade de água 
potável, drenagem urbana e resíduos sólidos e ainda traz uma discussão de outros 
serviços urbanos como educação, saúde e energia. 

No Item 6 são determinadas as Fragilidades Ambientais na Fazenda Timbutuva. 
As fragilidades foram determinadas por método de Avaliação por Multiplos Critérios 
(MCE) em ambiente SIG considerando os fatores ambientais relacionados a solos, 
hidrografia, declividade e vegetação. A partir desse produto é possível compatibilizar o 
projeto proposto aos locais de menor fragilidade, tornando sua inserção local menos 
agressiva. 

O Item 7 que trata sobre os Aspectos Legais, traz um detalhamento de toda a 
legislação e normas incidentes sobre a área e sobre o empreendimento proposto, no que 
tange à legislação federal, estadual e municipal, incluindo as unidades de conservação, 
tendo em vista a inserção da Fazenda Timbutuva na APA do Rio Verde. 
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O Item 8 apresenta a delimitação, métodos e justificativas das Áreas de 
Influência do Empreendimento considerando a abrangência dos impactos decorrentes 
de seu planejamento, instalação e operação, contemplando a AII (Área de Influência 
Indireta), a AID (Área de Influência Direta) e a ADA (Área Diretamente Afetada) para as 
diferentes disciplinas estutadas no bojo deste Estudo de Impacto Ambiental. 

O Item 9 traz o Prognóstico Ambiental identificando a metodologia utilizada para 
o levantamento e avaliação dos impactos sobre o meio físico, biótico e antrópico, dentro 
de um método de análise qualitativa e qualiquantitativa, que mensura a magnitude e 
importância do impacto. Também são apresentados os Riscos Ambientais, 
considerandos como manifestações negativas eventuais, com probabilidade de 
ocorrência muito baixa, se configurando como acidentes. 

O Item 10 descreve as Medidas e Programas Ambientais recomendados para 
a prevenção, mitigação ou compensação dos impactos e riscos levantados no item 9. 

O Item 11 apresenta a Avaliação Ambiental Multidisciplinar de todo o estudo 
desenvolvido até esta fase, envolvendo a diagnose ambiental, fragilidades ambientais, a 
avaliação legal, impactos e riscos ambientais, além das medidas e programas, onde é 
possível, por meio da avaliação de Condicionantes Ambientais, demonstrar as 
modificações pelas quais foi passando o projeto durante o desenvolvimento dos 
trabalhos técnicos, culminando em um projeto adequado às características ambientais 
reais do terreno, além de considerar o Balanço Ambiental, que apresenta as estatísticas 
relacionadas a determinados atributos de cada um dos impactos ambientais (positivos e 
negativos) listados. 

O Item 12 apresenta Conclusão de todo o estudo, indicando a viabilidade 
ambiental do empreendimento proposto a partir das fragilidades ambientais, do balanço 
ambiental e das medidas e programas propostos. 

Por fim os Itens 13 e 14 se referem ao fechamento deste EIA, correspondendo as 
Referências Bibliográficas e aos Anexos, respectivamente. 

Sendo assim, a proposta aqui apresentada para a construção do empreendimento 
Alphaville Paraná, a ser instalado em Campo Largo, se baseia na busca da aplicação do 
conceito de desenvolvimento sustentável. A busca pela sustentabilidade é um grande 
desafio e, ao mesmo tempo em que visa à qualidade ambiental, também deve ser uma 
premissa para a geração de riquezas, garantindo à sociedade os benefícios da maior 
eficiência dessa ocupação. Portanto, ser sustentável, neste caso, é poder valorizar 
economicamente esta e outras áreas de mesma situação, garantindo o objeto maior da 
discussão que é a manutenção da qualidade ambiental e especialmente dos recursos 
hídricos do estado do Paraná, tendo como caminho a transformação de antigas áreas 
rurais, que sofrem pressão pela ocupação urbana, em áreas de valor ambiental, com a 
proposição de manutenção dos maciços florestais, preservação dos recursos hídricos, 
alternativas ambientalmente adequadas para o tratamento e disposição final dos esgotos 
domésticos, resíduos sólidos e drenagem urbana dentro da moderna metodologia de 
gerenciamento das águas urbanas, sem que os custos dessa preservação recaiam sobre 
a sociedade. 
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Nesse contexto, corrobora-se os termos da Política Nacional do Meio Ambiente, 
instituída pela Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que tem como objetivo a 
compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade 
do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e a preservação dos recursos ambientais, 
com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente (artigo 4º, I e VI). 

Todas essas propostas e discussões serão detalhadas no decorrer deste 
documento. 
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GLOSSÁRIO 

Avifauna – Grupo de aves. 

Acesso – (1) Facilidade para atingir determinado local, área ou sistema. (2) Entrada e/ou saída 
de uma via. 

Acidente de Trânsito – Ocorrência resultante da perda de estabilidade de um veículo, colisão 
entre veículos, pedestres e/ou animais, com danos materiais, humanos e ao meio ambiente. 

Afloramento (Geologia) – Exposição em superfície, de rocha ou mineral, bem como qualquer 
exposição acessível à observação humana (IBGE, 1999). 

Afluente – Denominação aplicada a qualquer curso de água, cujo volume ou descarga contribui 
para aumentar outro, no qual deságua. 

Alóctone – Algo que não é do lugar onde se encontra. 

Aluvião/Aluvionar – Designação genérica para englobar depósitos detríticos recentes, de 
natureza fluvial, lacustre, marinho, glacial ou gravitacional sobre planícies de inundação e no 
sopé de montes e escarpas (IBGE, 1999). 

Amostra – Porção representativa de solo, água, ar, ou de qualquer tipo de efluentes ou emissão 
atmosférica, substância ou produto, tomada para fins de análise de seus componentes e suas 
propriedades (Glossário de termos geológicos – MINEROPAR, 2016). 

Anfíbios – Grupo de animais que inclui os sapos, as pererecas e as rãs. 

Anopheles – Comumente chamado mosquito-prego, é o agente transmissor da malária. 

Antrópico – Termo ecológico referenciado a toda ação humana sobre o hábitat e as modificações 
dela resultante. 

Anuros – Grupo de anfíbios. 

Aquífero – Unidade geológica que contém e libera água em quantidades suficientes, de modo 
que pode ser utilizado como fonte de abastecimento (IBGE, 2004). 

Arboviroses – Viroses transmitidas de um hospedeiro para outro por meio de um ou mais tipos 
de artrópodes. 

Bacia Hidrográfica – Área da superfície terrestre, delimitada por divisores de águas, que faz a 
recepção natural das águas das chuvas, que escoam por meio da rede hidrográfica, ou rede de 
drenagem (captação), que é formada por diversos cursos d’água – córregos, ribeirões, rios, etc., 
indo das partes mais altas para as mais baixas do relevo, até concentrarem-se na parte mais 
baixa, formando um rio principal Os rios que deságuam no rio principal chamam-se afluentes, e 
os que deságuam nestes últimos são os subafluentes. 

Balanço Hídrico – É a somatória das quantidades de água que entram e saem em uma porção 
do solo em um determinado intervalo de tempo. 

Biodiversidade ou Diversidade Biológica – Termo que se refere à variedade de genótipos, 
espécies, populações, comunidades, ecossistemas e processos ecológicos existentes em uma 
determinada região. Pode ser medida em diferentes níveis: genes, espécies, níveis taxonômicos 
mais altos, comunidades e processos biológicos, ecossistemas, biomas, e em diferentes escalas 
temporais e espaciais. 
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Bioindicador ou Indicador Biológico – É uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado 
biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou 
ecossistema, ou também utilizado para indicar a diversidade de um conjunto de táxons ou 
biodiversidade de determinada região. 

Bioma – Conjunto amplo de ecossistemas adaptados às condições particulares em que se 
encontram, e caracterizados por fitofisionomias próprias. Um dos conceitos mais utilizados é o 
de que bioma é um espaço geográfico, não necessariamente conectado, caracterizado por 
apresentar certa homogeneidade em relação à fauna, flora, ecologia e geografia. Estão ligados 
às faixas de altitude e, portanto, ao clima. Assim, seria também um conjunto de diferentes 
ecossistemas com características semelhantes, definição adotada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Biometria – Medida das partes do corpo. 

Biótico – É o componente vivo do meio ambiente. Inclui a fauna, flora, vírus, bactérias, etc. 

Capacidade de Rodovia/Capacidade de Via – Número máximo de passageiros e/ou veículos de 
passageiros (obtidos pelo uso do fator carro-equivalente), que podem, mediante critérios 
estabelecidos, passar numa determinada via, num dado período de tempo, nas condições 
normais de trânsito. 

Capacidade de Tráfego – V. Capacidade de Trânsito e V. Capacidade da Rodovia/Capacidade 
da Via. 

Carnívoros – Animais que se alimentam de carne. 

Catalisador – Substância que modifica a velocidade de uma reação química. 

Cerrado – É o segundo maior bioma da América do Sul. Sua área contínua incide sobre os 
estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, 
Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima 
e Amazonas (MMA). 

Clima – Conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região, pela influência que 
exercem sobre a vida na Terra. O clima de uma região pode ser caracterizado face ao 
comportamento de algumas variáveis mensuráveis direta ou indiretamente, tais como: 
precipitação, temperatura, umidade, insolação e outras tantas. 

Contaminação – Introdução, no meio, de elementos em concentrações nocivas à saúde humana, 
tais como organismos patogênicos, substâncias cancerígenas, tóxicas ou radioativas. 

Corpo hídricos ou d’água – Denominação genérica para qualquer manancial hídrico, curso 
d’água, trecho de rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aquífero subterrâneo. 

Corredor Ecológico – É um instrumento de gestão e ordenamento territorial, definido pelo 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (Lei 9.985, de 18 de julho 
de 2000), com o objetivo de garantir a manutenção dos processos ecológicos nas áreas de 
conexão entre Unidades de Conservação, permitindo a dispersão de espécies, a recolonização 
de áreas degradadas, o fluxo gênico e a viabilidade de populações que demandam mais do que 
o território de uma unidade de conservação para sobreviver. 

Data Logger – Equipamento auxiliar que coleta e armazena dados de outros instrumentos, 
através de um sistema de contagem de pulsos eletrônicos, emitidos pelo instrumento ao qual se 
adaptou um Data Logger, sempre que um evento ou medição se repete. 

Declividade – É a inclinação do relevo em relação ao plano horizontal. Ela pode ser expressa em 
graus ou em porcentagem (FLORENZANO, 2008). 
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Decomposição – Transformação de um material complexo em substâncias mais simples, por 
meios físicos, químicos ou biológicos. 

Demanda de Tráfego – Quantidade e qualidade de tráfego a ser considerada no estudo de 
tráfego. 

Densidade – Relaciona o número de indivíduos por unidade de área ou pelo total de indivíduos 
da amostra. 

Detrítico – Relativo a detrito. 

Diagnóstico Ambiental – Conhecimento de todos os componentes ambientais de uma 
determinada área (país, estado, bacia hidrográfica ou município) para a caracterização da sua 
qualidade ambiental. Portanto, elaborar um diagnóstico ambiental é interpretar a situação 
ambiental problemática dessa área, a partir da interação e da dinâmica das suas componentes, 
quer relacionados com os elementos físicos e biológicos, quer com os fatores socioculturais. 

Diptera – Grupo de insetos que inclui as moscas, mosquitos e pernilongos. 

Divergência Geométrica – Mecanismo de perda de intensidade acústica da onda sonora ao longo 
de sua trajetória. 

Diversidade – Variedade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas. 

Dossel – É o estrato superior da floresta. 

Drenagem – (1) Feição linear negativa, produzida por água superficial que escorre, e que modela 
a topografia de uma região. (2) Conjunto de processos ou métodos destinados a coletar, retirar 
e conduzir a água de percolação de um maciço, estrutura ou escavação (Glossário de termos 
geológicos – MINEROPAR, 2016). 

Ecossistema – Sistema composto pelos seres vivos (comunidades bióticas) e o local que eles 
vivem, ou seja, as características físicas, químicas e ambientais de determinada área que permite 
que eles coexistam e interajam. Como são definidos pelas interações entre organismos e o 
ambiente, podem apresentar tamanhos variados. 

Embasamento (Geologia) – Termo empregado para designar rochas mais antigas, geralmente 
mais metamorfisadas e de estruturação tectônica diferente, que servem de base a um complexo 
rochoso metamórfico ou sedimentar. Sin: Embasamento cristalino (Glossário de termos 
geológicos – MINEROPAR, 2016). 

Endêmica – Uma espécie cuja distribuição esteja limitada a uma zona geográfica definida. 
Também é utilizado para limites geopolíticos (exemplo: endêmica do Paraná), mas na maioria 
das vezes está relacionada a delimitação de áreas naturais ou biomas, como por exemplo, 
endêmica da Floresta Atlântica. 

Epidemiológico – Estuda os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças, 
sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários à 
sua prevenção. 

Epífita – Etimologicamente, quer dizer “planta sobre planta”, ou seja, planta que vive sobre outra 
planta. São muito comuns em florestas tropicais, onde a competição por luz e espaço é muito 
grande e não possibilita seu crescimento no solo. As plantas epífitas não buscam jamais alimento 
no organismo do hospedeiro, onde se fixam; não são, portanto, plantas parasitas, ou seja, a sua 
presença não prejudica a árvore onde elas vegetam. 
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Erosão – Desgaste do solo ocasionado por diversos fatores, tais como: água corrente, geleiras, 
ventos, ondas e vagas. No sentido lato é o efeito combinado de todos os processos 
degradacionais terrestres, incluindo intemperismo, transporte, ação mecânica e química da água 
corrente, vento, gelo, etc. (Glossário de termos geológicos – MINEROPAR, 2016). 

Esforço Amostral – Frequência e período de observações e número de indivíduos amostrados. 

Espécie – (do latim: species, "tipo" ou "aparência"; abreviado: "spec." ou "sp." singular, ou "spp." 
plural), é um conceito fundamental da Biologia que designa a unidade básica do sistema 
taxonômico utilizado na classificação científica dos seres vivos. 

Espécie Bioindicadora – Espécie que indica a qualidade do meio ambiente. 

Espécime ou Espécimen – Designa um exemplar ou amostra de qualquer material ou ser vivo. 

Estratos – São as camadas verticais em que se dispõem as plantas lenhosas dentro da 
comunidade vegetal, avaliadas em metros. Por exemplo, estrato arbóreo superior de uma 
floresta, com árvores entre 30 e 35 m de altura. 

Estrutura (Geologia) – A maneira em que uma rocha, um maciço rochoso, ou uma região inteira 
é constituída de suas partes componentes, isto é, a forma e relações mútuas entre as partes de 
uma rocha, um maciço, etc. (Glossário de termos geológicos – MINEROPAR, 2016). 

Exótica – É o organismo originário de regiões e ecossistemas diferentes de onde é 
comercializado e mantido. Também pode ser considerada como espécies raras, de formato, 
coloração ou comportamentos inusitados. 

Falha (Geologia) – Uma fratura ou uma zona fraturada ao longo da qual houve deslocamento 
reconhecível, desde alguns centímetros até quilômetros (Glossário de termos geológicos – 
MINEROPAR, 2016). 

Fisionomia/Fitofisionomia – Característico da vegetação que se encontra em determinado lugar; 
aspecto dessa vegetação. Particularidade vegetal ou a flora típica de uma região. 

Floresta – Termo semelhante à mata no sentido popular, tem conceituação bastante 
diversificada, mas firmada cientificamente como sendo um conjunto de sinúsias dominado por 
fanerófitos de alto porte, com quatro estratos bem-definidos (herbáceo, arbustivo, 
arvoreta/arbóreo baixo e arbóreo). Porém, além destes parâmetros, acrescenta-se o sentido de 
altura para diferenciá-la das outras formações lenhosas campestres. Assim, então, uma 
formação florestal apresenta dominância de duas subformas de vida de fanerófitos: 
macrofanerófitos, com alturas variando entre 30 e 50 m, e mesofanerófitos, cujo porte situa-se 
entre 20 e 30 m de altura. As florestas caracterizam-se pelo adensamento de árvores altas, com 
redução da quantidade de luz que chega ao solo, o que limita o desenvolvimento das sinúsias 
herbácea e arbustiva. 

Fluxo Gênico (migração) – É qualquer movimento de genes de uma população para a outra. 
Inclui vários tipos de eventos diferentes, como o pólen sendo soprado a um novo destino ou 
pessoas se mudando para outras cidades ou países. Se genes são transportados a uma 
população onde esses genes não existiam previamente, fluxo gênico pode ser uma fonte muito 
importante de variação genética. 

Fragmentos Vegetacionais – Remanescentes, isolados, de um ecossistema típico de certa área. 

Fratura (Geologia) – Descontinuidade que aparece isoladamente em uma massa rochosa, não 
correspondendo, portanto, nem a uma junta e nem a uma falha (Glossário de termos geológicos 
– MINEROPAR, 2016). 

Frugívoro – Que se alimenta de frutos. 
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Geologia – Ciência que estuda o globo terrestre desde o momento em que as rochas se 
formaram até o presente (IBGE, 2004). 

Geomorfologia – Ciência que estuda o relevo da superfície terrestre, sua classificação, descrição, 
natureza, origem e evolução, incluindo a análise dos processos formadores da paisagem (IBGE, 
2004). 

Geração de Tráfego – Fenômeno decorrente da implantação de polos e/ou de vias, e que 
consiste no aparecimento da necessidade de transporte de cargas e/ou pessoas. 

Geração de Viagens – Fenômeno que se verifica em consequência de implantação de uma 
melhoria ou desenvolvimento, e que consiste em aumento considerável do transporte. V. 
Produção de Viagens. 

Granívoro – Que se alimenta de grãos. 

Guilda Trófica – Conjunto dos recursos alimentares utilizados pelas espécies. 

Habitat – Ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o desenvolvimento, a 
reprodução e a sobrevivência de determinados organismos. É o ambiente onde um organismo 
vive. 

Hematófagas – Espécie que se alimenta de sangue. 

Herpetofauna – Grupo de animais o qual constituem os anfíbios e répteis. 

Hidrogeologia – Ciência que trata da ocorrência, distribuição e movimento das águas 
subterrâneas, levando em consideração suas propriedades físicas e químicas, suas interações 
com os meios físico e biológico e suas reações à ação do homem (IBGE, 1999). 

Hidrografia – (1) Ciência que trata da descrição e da medida de todas as extensões de água: 
oceanos, mares, rios, lagos, reservatórios, etc. (2) Em particular, cartografia das massas 
expostas de água, visando as necessidades da navegação (Glossário de termos geológicos – 
MINEROPAR, 2016). 

Hidrologia – Ciência que trata da água, suas formas de ocorrência, circulação e distribuição, suas 
propriedades físico-químicas, suas interações com o meio físico e biológico, bem como as suas 
reações à ação do homem (Glossário de termos geológicos – MINEROPAR, 2016). 

Hidromorfia – Denominação geral utilizada para solos formados sob condições de drenagem 
deficiente, em pântanos, brejos, áreas de surgência ou planícies, podendo ser orgânicos ou 
minerais. 

Hora Pico – Hora durante a qual se verifica o maior volume de trânsito, para um período de tempo 
considerado. 

Insetívoro – Que se alimenta de insetos. 

Intemperismo (Geologia) – Conjunto de processos de natureza física e/ou química que atua 
sobre as rochas produzindo sua quebra, decomposição ou ambas (IBGE, 1999). 

Interseção – Área em que duas ou mais vis se cruzam, e onde se localizam todos os dispositivos 
que permitem os diversos movimentos de circulação ordenada dos veículos. 

Inversão Térmica – É quando uma camada de ar quente sobreposta a uma camada menos 
quente impede seriamente a mistura da atmosfera em ascensão vertical e os poluentes se 
acumulam na camada de ar aprisionada junto à superfície da terra. 

Jusante – Uma área ou um ponto que fica abaixo de outro ao se considerar uma corrente fluvial 
ou tubulação na direção da foz, do final. O contrário de montante. 
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Lêntico – Denominação genérica para indicar toda água parada, como a dos lagos. 

Lótico – Denominação utilizada para as águas correntes, como a dos rios. 

Massas de Ar – Massa de ar é uma parcela extensa e espessa da atmosfera, com milhares de 
quilômetros quadrados de extensão, que apresenta características próprias de pressão, 
temperatura e umidade, determinadas pela região na qual se originam. 

Matéria Orgânica – A matéria orgânica da água é necessária aos seres heterótrofos, na sua 
nutrição, e aos autótrofos, como fonte de sais nutrientes e gás carbônico. 

Metamorfismo (Geologia) – Processo pelo qual uma rocha passa por mudanças mineralógicas e 
estruturais quando submetidas a condições de pressão e temperatura diferentes daquelas em 
que foi formada, sem o desenvolvimento de uma fase de silicatos em fusão (Glossário de termos 
geológicos – MINEROPAR, 2016). 

Montante – Direção oposta à corrente. Diz-se do lugar situado acima de outro, tomando-se em 
consideração a corrente fluvial que passa na região. O relevo de montante é, por conseguinte, 
aquele que está mais próximo das cabeceiras de um curso d’água, enquanto o de jusante está 
mais próximo da foz. 

Morfografia – Refere-se aos aspectos descritivos (ou qualitativos) do relevo, representados pela 
sua forma e aparência, como, por exemplo, plano, colinoso, montanhoso (FLORENZANO, 2008). 

Morfometria – Caracterização do relevo por meio de variáveis quantitativas, também 
denominadas índices morfométricos (FLORENZANO, 2008). 

Nebulosidade – Nebulosidade é um elemento meteorológico que demonstra a fração da abóbada 
celeste que é ocupada por nuvens. 

Nectarívoro – Que se alimenta de néctar das flores. 

Normais Climatológicas – A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define Normais como 
“valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no 
mínimo três décadas consecutivas” e padrões climatológicos normais como “médias de dados 
climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 anos. 

Onívoro – Se alimenta tanto de matéria vegetal como animal. 

Origem e Destino – Pesquisa de tráfego que envolve a consideração de origem e destino (OD). 

Porfiroblasto (Geologia) – Cristais de grandes dimensões em rochas metamórficas. Cresceram 
digerindo, empurrando ou englobando os cristais vizinhos e impondo sua própria forma 
(Glossário de termos geológicos – MINEROPAR, 2016). 

Precipitação – Entende-se por precipitação todas as formas de água, líquida ou sólida, que caem 
das nuvens. 

Qualidade da água – Características químicas, físicas e biológicas, relacionadas ao uso da água 
para um determinado fim. 

Rede Viária – Conjunto de vias (rodoviárias, hidroviárias, ferroviárias, aeroviárias) destinadas ao 
transporte. (Sin.: Rede de transporte). V. Rede Rodoviária. 

Redes de neblina – São redes especiais utilizadas na captura de aves (assim como morcegos) 
para fins científicos. 

Répteis – Grupos de animais que inclui as serpentes, lagartos, anfisbênios, quelônios e 
crocodilianos. 

Reptilia – Grupo dos répteis. 
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Rocha – Agregado natural de substâncias minerais resultantes de um processo geológico 
determinado e que constitui parte essencial da litosfera (IBGE, 1999). 

Rodovia de Mão Dupla – Rodovia de trânsito simultâneo em ambos os sentidos (Cf.: Rodovia de 
Mão Única). 

Rodovia de Pista Dupla – Rodovia de duas pistas separadas. 

Saturação por Bases (V%) – Indica a porpoção das Cargas do Solo (CTC) estão ocupadas com 
as bases. Se V%<50% distrófico e se V%>50 eutrófico. 

Substrato – Local onde os organismos bentônicos vivem. Formado por areia, matéria orgânica, 
troncos, folhiço e/ou rocha, entre outros. 

Talude – Superfície inclinada do terreno na base de um morro ou de uma encosta de vale onde 
se encontra um depósito de detritos. O termo é topográfico e utilizado muitas vezes em 
geomorfologia. Quando seguido de um qualitativo, adquire uma conotação genética, tal como 
talude estrutural, talude de erosão, talude de acumulação etc. (IBGE, 1999). 

Táxon (plural taxa, em latim, ou táxons, aportuguesado) – É uma unidade taxonómica, 
essencialmente associada a um sistema de classificação científica. 

Taxonômico – Relativo à taxonomia que é a ciência que estuda os seres vivos. 

Temperatura do ar – A temperatura é uma medida estatística que indica o grau de agitação das 
moléculas de um corpo (objeto). Desse modo, temperatura mede a troca de calor entre dois 
sistemas, onde a temperatura atmosférica, na verdade, é a quantidade de radiação solar 
absorvida pela atmosfera, elevando a temperatura do ar. 

Tráfego – Transporte, em veículos, de mercadorias e/ou passageiros nas vias. 

Transecto linear – Método para detecção de animais que se dá pelos caminhamentos nas áreas 
de estudo. 

Umidade Relativa do Ar – A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água 
existente no ar (umidade absoluta) e a quantidade máxima que poderia haver na mesma 
temperatura (ponto de saturação). 

Vale – Depressão alongada, de fundo descendente, formada por um talvegue e duas vertentes. 
Os vales podem ter origem fluvial, glacial e tectônica (originados por falhas) (FLORENZANO, 
2008). 

Ventos – O vento é um fenômeno meteorológico formado pelo movimento do ar na atmosfera, 
gerado por meio de fenômenos naturais como, por exemplo, os movimentos de rotação e 
translação do Planeta Terra e diferenças de pressão atmosféricas entre o equador e os polos do 
planeta. 

Vertente – Também denominada encosta, são superfícies inclinadas que formam a conexão 
dinâmica entre a linha divisória de águas e o fundo do vale (talvegue) (FLORENZANO, 2008). 

Vetor – Agente etiológico que transmite um parasito entre dois hospedeiros. 

Vocalização – Método com emissão de sons. 

Volume de Tráfego – Número de veículos passantes por uma seção dada de faixa, pista ou via 
em um tempo determinado. 

Zoofonia – Técnica para identificação das aves através do canto. 

Zoonoses – Doenças que são naturalmente transmitidas entre humanos e animais vertebrados. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de empreendimentos imobiliários urbanos 
em geral é uma poderosa ferramenta de planejamento para a ocupação ordenada. Ao 
contrário do que ocorre com grandes empreendimentos – hidrelétricos, industriais, 
agropecuários, dentre outros –, onde a preocupação dos estudos necessariamente é 
concentrada nas formas de compensação dos efeitos que serão gerados a partir da 
interferência causada, a inserção ambiental de empreendimento imobiliários 
(loteamentos ou condomínios) permite, em geral, compatibilizar a atratividade econômica 
do investimento imobiliário com a exploração do potencial conservacionista das áreas 
pré-determinadas para esse fim. 

Geralmente loteamentos e condomínios não implicam em interferências drásticas 
no ambiente em que serão inseridos, mas sim em uma reorganização racional do 
espaço, quando são concebidos de acordo com um planejamento prévio, que considere 
as variáveis socioambientais envolvidas. A situação é ainda mais favorável se o 
planejamento público prévio já existir, fato que normalmente ocorre em relação aos 
grandes centros urbanos. As grandes cidades metropolitanas têm o planejamento 
delineado em planos diretores e instrumentos de gestão territorial aos quais, portanto, 
obrigatoriamente deve estar adequada a concepção urbanística e de uso e ocupação do 
solo propostos por um novo empreendimento imobiliário que se deseje aí implementar. 

Neste contexto, a área de instalação do empreendimento Alphaville Paraná em 
avaliação neste estudo, que corresponde a 3.746.775,38m2 localizados no território de 
Campo Largo, estado do Paraná, deverá seguir os regramentos específicos do Estado e 
do Município em questão, especialmente no que concerne à sua relação com o 
planejamento da Cidade regrado pelo Plano Diretor municipal de Campo Largo. 

No que respeita a área de implantação do empreendimento Alphaville Paraná, a 
gestão territorial de Campo Largo é regulada especialmente pelo Plano Diretor do 
município de Campo Largo (Lei nº 1812/2005), pela lei de zoneamento (Lei 1963/2007), 
pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano de Campo Largo (Lei nº 1822/2005) e pela Lei 
2304/2011que dispõe sobre as normas para projetos de condomínios. 

Assim, além da avaliação dos impactos relacionados, o que se buscou também 
com o presente estudo foi uma proposta de ocupação racional do espaço, baseado em 
um planejamento prévio, buscando a inserção de um modelo de ocupação para a região 
seguindo o conceito de desenvolvimento econômico regional aliado à conservação 
ambiental, já que este empreendimento se apresenta como um complexo que além da 
função de morar tem também a importante função de criar espaços para lazer comum, 
áreas para serviços, áreas empresariais e comerciais, redirecionando o crescimento, 
ordenando a ocupação e dinamizando o município de Campo Largo. 
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Dessa forma, o empreendimento Alphaville Paraná se enquadra dentro de um 
planejamento pré-concebido para o aproveitamento urbanístico-ambiental, em 
conformidade com os documentos técnicos citados acima, contribuindo para a ocupação 
racional do espaço e melhoria da qualidade ambiental do município onde se insere o 
empreendimento proposto, bem como o desenvolvimento econômico dessa região, 
planejando a ocupação dos espaços conforme a legislação. 

Este EIA integra o pedido de Licença Prévia (LP) do empreendimento solicitado 
ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, segundo o número de protocolo 14.073.647-3, 
de 09 de maio de 2016 (Anexo V), atendendo o Termo de Referência, conforme previsto 
na Resolução CONAMA 001, de 1986, estabelecido no Ofício nº 0735/2016/IAP/GP, de 
11 de maio de 2016 (Anexo VI). 

Assim, o presente Estudo de Impacto Ambiental além de cumprir uma etapa inicial 
e obrigatória do licenciamento ambiental do empreendimento Alphaville Paraná tem a 
função de avaliar os impactos ambientais considerando como premissa maior a 
contribuição na manutenção da qualidade ambiental da região em que se insere, 
corroborando os esforços do Poder Público à consolidação de uma política de 
urbanização de Campo Largo no estado do Paraná. 
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2. DADOS CADASTRAIS 

2.1. Dados do Proprietário 

Empresa: Timbutuva Empreendimentos LTDA. 

CNPJ: 04.812.890/0001-97. 

Endereço: Ladeira de Nossa Senhora, 163. 

Responsável: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. 

Contato: (21) 2555-0919. 

2.2. Dados do Empreendedor 

Empresa: Alphaville Urbanismo S.A. 

CNPJ: 00.446.918/0001-69. 

Endereço: Av. das Nações Unidas, 8.501 – 4° Andar – Pinheiros, CEP 
05.425-070. São Paulo, SP. 

Responsável: Bárbara Leidens. 

Contato: (11) 3030-5200. 

Endereço Eletrônico: bleidens@alphaville.com.br. 

2.3. Dados da Empresa Responsável pelo EIA/RIMA 

Empresa: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA. 

CNPJ: 07.542.946/0001-29. 

Endereço: Rua Taquari, 81 – Loja 30 – Alphaville Graciosa, CEP 
83.327-070. Pinhais, PR. 

Responsável: Annelissa Gobel Donha. 

Contato: (41) 3132-6000. 

Endereço Eletrônico:  anne@andreoli.eng.br. 
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2.4. Histórico e Atuação 

2.4.1. Alphaville Urbanismo S.A. 

Na década de 70 a Construtora Albuquerque Takaoka foi pioneira na introdução 
de conceitos de ocupação planejada de um centro industrial voltado exclusivamente para 
empresas de baixo potencial poluidor. A ocupação desse centro industrial resultou na 
formação de demanda por habitação, voltada aos executivos e funcionários destas 
empresas. Assim, em 1975, surgiu o primeiro empreendimento residencial Alphaville 
planejado, com núcleos de comércio e moradia, até então inéditos no Brasil. Dentro deste 
conceito o empreendimento em Barueri, foi o primeiro a ser implantado no Brasil, na 
região metropolitana de São Paulo, estruturado em uma área de 9.977.449,46 m². 

Em 1994, a Alphaville Urbanismo S.A., sucessora da citada construtora, iniciou 
uma nova fase do conceito Alphaville, que partiu para outros mercados – além da região 
metropolitana de São Paulo. 

Atualmente, a Alphaville possui empreendimentos implantados que se encontram 
distribuídos em todas as regiões do país, bem como no exterior, aonde se verificam 
empreendimentos lançados em Portugal: Quinta de Beloura I e II e Quinta dos Alcoutins. 

2.4.1.1. Forma de Atuação e Implantação dos Empreendimento da Alphaville 
Urbanismo S.A. 

O Conceito Alphaville alicerça-se no planejamento e implantação de seus 
empreendimentos de forma sustentável, representando um diferencial de mercado que 
denota a responsabilidade ambiental da empresa. Esse conceito destina-se a prover aos 
moradores qualidade de vida 24 horas por dia, com respeito ao meio ambiente, 
fornecimento de infraestrutura completa, áreas de lazer e disponibilidade de comércio e 
serviços em um ambiente de segurança. 

Isto é possível em função do sistema de autogestão, que rege os 
empreendimentos implantados pela Alphaville Urbanismo S.A. e que se fundamenta na 
constituição de Associação de Moradores a ser constituída oficialmente antes da 
ocupação que tem a finalidade de promover a gestão do empreendimento. 

Autônomas, as Associações de Moradores são mantidas com recursos 
provenientes das taxas de manutenção pagas pelos proprietários. Representados pelo 
grupo de conselheiros e diretores, estes mesmos proprietários, decidem onde aplicar os 
recursos. No início, a Alphaville Urbanismo S.A. garante o suporte para que as 
Associações se organizem e, aos poucos, os moradores assumem toda a administração. 

A autogestão vem sendo adotada desde a criação do primeiro loteamento 
Alphaville e assegura a gestão pela comunidade nas decisões que tangem a ocupação 
ordenada, o convívio social e a ocupação do empreendimento. Neste sentido, o 
regulamento interno e a aplicação de normas construtivas presentes nos 
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empreendimentos Alphaville, vem garantindo a manutenção da qualidade do 
empreendimento imobiliário e do ambiente do entorno em longo prazo. 

Em geral, todo loteamento sob a chancela do Alphaville tem um conjunto de 
normas construtivas e de ocupação mais rigorosas do que a legislação do município em 
que se instala. Na sequência, os próprios moradores fiscalizam o cumprimento dessas 
orientações por meio de uma Associação por eles constituída para a gestão do 
empreendimento. Este sistema é consolidado pela ação do Alphaville Urbanismo S.A. de 
elucidar os adquirentes sobre as normas construtivas. 

2.4.2. AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA 

A AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA é uma empresa do ramo da 
consultoria ambiental que atua na área pública e privada, prestando serviços de 
consultoria e engenharia na área ambiental, tendo como responsável técnica a 
Engenheira Agrônoma Annelissa Gobel Donha. 

É uma empresa que surgiu para suprir uma carência do mercado nacional de 
trabalhos e estudos ambientais de excelência e qualidade tendo como política o respeito 
a seus clientes e parceiros por meio da pontualidade, qualidade e rigor técnico dos 
serviços prestados que exprimem nossa preocupação contínua com o Meio Ambiente. 

A AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA prima, sobretudo, a ética e a 
responsabilidade de modo a organizar e viabilizar os empreendimentos do ponto de vista 
ambiental, social, econômico, jurídico, ou seja, buscando conciliar as exigências dos 
órgãos ambientais com as expectativas do empreendedor. 

O grande objetivo da AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA é 
compatibilizar o desenvolvimento tecnológico com a preservação do meio ambiente para 
empreendimentos de pequeno, médio e grande porte, tornando a preocupação com o 
impacto sócio-ambiental também uma estratégia de futuro. Muito mais que simplesmente 
elaborar documentos necessários para o licenciamento de empreendimentos, a AAT 
Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA tem se caracterizado por seu total 
comprometimento com a Lei e os aspectos ambientais e sociais envolvidos, além de um 
completo assessoramento a seus clientes. 

A AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA vem ao longo do tempo se 
especializando em estudos e projetos para empreendimentos da construção civil, 
destacando as atividades socioambientais como um fator de competitividade. Um 
crescimento tão rápido só pode ser alcançado com know-how, capacidade de 
negociação, equilíbrio administrativo e o dinamismo de sua equipe técnica necessário 
para garantir a permanente evolução de um modelo de desenvolvimento sustentável 
oferecido aos seus clientes. 

O corpo técnico contempla pessoal altamente qualificado dentre engenheiros 
agrônomos, civil e ambientais, biólogos, geólogos, geógrafos, sociólogos, arqueólogos, 
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técnicos em química ambiental e gestor ambiental, todos preparados para compreender 
as necessidades de cada empreendimento e ao interesse do cliente. 

A AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA realiza licenciamentos 
ambientais para atividades comerciais e imobiliárias, desenvolvimento de projetos de 
controle de poluição, estudos ambientais em geral necessários para o licenciamento 
ambiental de empreendimentos nos mais diversos ramos, tais como estudos de impacto 
ambiental (EIA), relatórios ambientais prévios (RAP), relatórios ambientais simplificados 
(RAS), estudos ambientais simplificados (EAS), estudos ambientais prévios (EAP). Além 
disso, a empresa atua na área de investigação de áreas contaminadas e realização de 
diagnóstico ambiental para levantamento das restrições ambientais e legais, sendo que 
para isso avalia a legislação ambiental federal, estadual e municipal pertinente. Elabora 
planos de controle ambiental (PCA), programas de gerenciamento de resíduos sólidos 
(PGRS), programas de recuperação de áreas degradadas (PRAD), programas de 
educação ambiental, dentre outros. No ramo da flora e fauna especificamente, elabora 
levantamentos florísticos, fitossociológicos, arbóreos e inventários florestais, além de 
levantamentos faunísticos. 

Além disso, a AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA atua na elaboração 
de Planos de Manejo de Unidades de Conservação, monitoramento da fauna e 
gerenciamento ambiental de obras, acompanhando a evolução e propondo medidas de 
controle ambienta, além de monitorar os níveis de pressão sonora e realizar o 
acompanhamento das condicionantes ambientais da obra. 
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA FAZENDA TIMBUTUVA E DO 

EMPREENDIMENTO PROPOSTO ALPHAVILLE PARANÁ 

3.1. Fazenda Timbutuva 

3.1.1. Localização Geográfica e Inserção do Empreendimento no Contexto 
Regional 

A área do empreendimento proposto fica localizada na Fazenda Timbutuva, no 
município de Campo Largo, Estado do Paraná, entre as coordenadas UTM (Sirgas 2000) 
Xmin 654.807m W e Xmax 658.257m W; Ymin 7.181.129m S e Ymax 7.184.770m S; Fuso 22 
Sul. 

Na Figura 3.1 é apresentada a localização da área destinada ao empreendimento 
proposto Alphaville Paraná, no contexto regional. 

3.1.1.1. Inserção Regional 

A crescente ocupação da capital Curitiba tem modificado a região, transformando 
as cidades no seu entorno imediato praticamente em cidades dormitório. Nesse sentido, 
o percurso natural é a expansão para cidades satélites, e Campo Largo está inserida 
nesta demanda, pela sua localização em relação à Curitiba, e pela facilidade de acessos 
a áreas estratégicas da capital, a exemplo dos bairros CIC, Campo Comprido, 
Mossunguê e Bigorrilho. 

Dessa forma, o presente empreendimento se insere na dinâmica socioambiental 
da região de Campo Largo e entorno, com a implantação de unidades habitacionais 
destinadas ao uso residencial, que visam atender não só à população local como 
também ao público de Curitiba e demais municípios vizinhos. 

3.1.2. Sistema Viário e Acessos 

A principal alternativa de acesso a partir do centro das cidades de Campo Largo 
e de Curitiba, capital do Estado, é a rodovia BR-277/376, também denominada Rodovia 
do Café. Partindo de Curitiba e seguindo pela citada rodovia em sentido ao interior do 
estado, vira-se à direita na saída 115-B, que corresponde ao retorno para entrada no 
município de Campo Largo (Viaduto da Rondinha). Após passagem pelo viaduto sobre 
a BR-277/376, segue por aproximadamente 200 metros, virando-se à esquerda para 
retorno à rodovia em questão no sentido Campo Largo – Curitiba. 
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Nesta rodovia, sentido Campo Largo – Curitiba, Km 111,5, aproximadamente 0,3 
km após a ponte do Rio Verde (Figura 3.2), ingressar à direita na Rua Domingos Puppi 
(Estrada Rio Verde) (Figura 3.3), percorrendo aproximadamente 0,2 km por via 
pavimentada e 2 km por via não pavimentada (Figura 3.4), sentido sul, até o a área 
destinada ao empreendimento proposto (Figura 3.5). Este trecho a partir do Viaduto da 
Rondinha pode ser utilizado quando a origem de acesso for o município de Campo Largo. 

Apresenta ainda como alternativa de acesso a partir de Curitiba, uma via 
arterial/estrutural denominada Avenida Mato Grosso ou Estrada Velha da Ferraria, 
continuação da Rua Eduardo Sprada (em Curitiba), após a ponte da Represa do 
Passaúna, onde se percorre cerca de 10 km até a Fazenda Timbutuva. 

Em geral, a distância da área para o empreendimento proposto ao centro de 
Campo Largo é cerca de 10 km e ao centro de Curitiba é de aproximadamente 25 km. 

 
Figura 3.2 – BR-277 – Km 111,5 (sentido Curitiba) 

 

 
Figura 3.3 – Rua Domingos Puppi (Estrada do Rio Verde) 
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Figura 3.4 – Rua Domingos Puppi (Estrada do Rio Verde) – não pavimentada 

 

 
Figura 3.5 – Acesso à Fazenda Timbutuva 

 

A maior parte do trajeto citado a partir do centro de ambas as cidades em direção 
à Fazenda se faz por vias pavimentadas, com diversas qualificações, havendo vias 
coletoras, arteriais e de trânsito rápido, permitindo limites de velocidade e trânsito 
variado. No trecho final (Rua Domingos Puppi – Estrada do Rio Verde), próximo a 
Fazenda, não se observa pavimentação asfáltica, guias, sistema de drenagem pluvial, 
acostamento e/ou passeio (calçadas). 

Na Figura 3.6 são apresentadas as principais vias de acesso à área do 
empreendimento proposto Alphaville Paraná. 
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3.1.3. Descrição da Área para o Empreendimento Proposto 

A área objeto do empreendimento proposto Alphaville Paraná denominada de 
Fazenda Timbutuva, possui uma superfície total de 3.746.775,38m², composta por 4 
áreas, aqui identificadas de 1 a 4, separadas por vias, conforme apresentado na Figura 
3.7. A Área 1 fica localizada ao sul da Rua Salvador possui 743.532,19m², a Área 2, 
também a maior, está ao norte da Rua Salvador com 2.263.168,36m², a Área 3 localizada 
entre a Avenida Mato Grosso e Rua José Rossa com 393.185,55m² e a Área 4 localizada 
à leste da Rua José Rossa com 346.889,28m². 

Com relação às matrículas da Fazenda Timbutuva, a Tabela 3.1 apresenta a lista 
das matrículas que compõe cada uma das áreas acima apresentadas. Vale ressaltar que 
as matrículas da Área 2 encontram-se atualmente em processo de retificação para 
posteriormente serem unificadas. 

Tabela 3.1 – Composição de Matrículas da Fazenda Timbutuva 

Identificação Matriculas Área (m2) 

Área 01 43.675 743.532,19 

Área 02 

46.103 

2.263.168,36 

46.104 

46.097 

10.006 

10.008 

46.105 

46.106 

10.011 

46.102 

46.107 

10.015 

18.232 

34.988 

40.465 

40.870 

Área 03 32.635 393.185,55 

Área 04 10.000 346.889,28 

TOTAL 3.746.775,38 
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Apesar da Fazenda Timbutuva estar dentro do perímetro urbano municipal, ainda 
tem uso e ocupação correspondente à uma propriedade rural, estando inclusive inscrita 
no INCRA sob o número 701.068.024.252-7, além de recolher o Imposto sobre 
Propriedade Territorial Rural – ITR e não de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU. 
Neste sentido, a Fazenda apresenta a seguinte situação em relação as áreas de Reserva 
Legal instituídas (Figura 3.8): 

 Área 1 com 743.532,19m² (74,35 hectares), para a qual já consta a inscrição 
de 20% da área total do imóvel (148.706,44m² ou 14,87 hectares) no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR à título de Reserva Legal dentro do imóvel Inscrição no 
CAR indicada na matrícula como PR-4104204-
49F5F8E6A6BF464F9255E1E9A25F24D6; 

 Área 2 com 2.263.168,36m² (226,31 hectares) segundo levantamento 
topográfico, para a qual já consta a averbação em matrícula à título de Reserva 
Legal em área de 348.117,00m² (34,81 hectares), sendo 266.557,00m² (26,65 
hectares) localizados na Área 2, enquanto 81.560,00m² (8,15 hectares) estão 
localizados em imóvel externo a Fazenda Timbutuva, denominada Área 8. O 
restante da Reserva Legal (104.725,88 m²) referente a Área 2 juntamente com o 
já averbado em matrícula (348.117,00 m²) consta no Cadastro Ambiental Rural – 
CAR à título de Reserva Legal inscrito sob número PR-4104204-
CD08FAE0A59E45FB9DB795F09CD3681F; 

 Área 3 com 393.185,55m² (39,31 hectares), segundo levantamento topográfico, 
com Reserva Legal correspondente a 20% do total do imóvel (78.637,11m² ou 
7,86 hectares) inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR sob número PR-
4104204-EC52EDF0F639444984B4C128C04F5FFD localizada dentro da Área 2; 
e 

 Área 4 com 346.889,28m² (34,68 hectares), segundo levantamento topográfico, 
com Reserva Legal correspondente a 20% do total do imóvel (69.377,85m² ou 
6,97 hectares) inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR sob número PR-
4104204-DD65631FD3D44A82A9E694DE2EC322B6 localizada na Área 2. 

 

Com a aprovação do projeto proposto, o imóvel deixará de ter uso rural, e 
consequentemente suas áreas de Reserva Legal serão convertidas a Áreas Verdes. A 
fundamentação legal quanto às áreas de Reserva Legal da Fazenda Timbutuva é tratada 
no Item 7.2.3.4. Reserva Legal e Área Verde. 
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A atividade principal da Fazenda Timbutuva é o plantio comercial de Eucalipto 
(Eucalyptus spp.) (Figura 3.9), e subdivide-se em 26 talhões localizados fora de áreas 
de preservação permanente e Reserva Legal. 

 
Figura 3.9 – Reflorestamento de Eucalipto (Eucalyptus spp.) 

 

Observa-se, além das áreas de reflorestamento citadas, fragmentos florestais em 
estágios variados de sucessão secundária (Figura 3.10), conforme será apresentado no 
Item 5.2.1. Flora deste documento. 

 
Figura 3.10 – Vista geral de fragmentos florestais em estágios sucessionais variados 

Quanto à hidrografia, se destaca o Rio Timbutuva (Figura 3.11), afluente do Rio 
Verde. O detalhamento dos recursos hídricos será tratado no Item 5.1.5. Recursos 
Hídricos. 

Para o deslocamento no interior na Fazenda Timbutuva, existem algumas trilhas 
na mata (Figura 3.12) e vias internas (Figura 3.13), utilizadas essencialmente para 
facilitar o acesso às áreas de reflorestamento. Estas trilhas, quando no interior dos 
plantios florestais (reflorestamento) servem também como aceiros, na prevenção de 
eventuais incêndios. 
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Figura 3.11 – Rio Timbutuva 

 

 
Figura 3.12 – Trilhas no interior da mata 

 

 
Figura 3.13 – Vias internas 
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A criação de animais é realizada como subsistência dos funcionários e 
exclusivamente na Área 2. Para isso a fazenda possui pequenas áreas de pastagem – 
piquetes (Figura 3.14), curral para manejo dos bovinos (Figura 3.15), pocilga (Figura 
3.16) e galinheiro (Figura 3.17). 

 
Figura 3.14 – Pastagem 

 
Figura 3.15 – Curral de manejo 

 
Figura 3.16 – Pocilga 
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Figura 3.17 – Galinheiro 

 

Há três residências utilizadas pelos funcionários da fazenda. A sede, que fica na 
porção centro-oeste da Área 2, é composta por uma residência (Figura 3.18), um pomar 
e horta. Há também um galpão que serve para o armazenamento de implementos 
agrícolas (Figura 3.19). Além deste galpão existem outras estruturas ou ruínas da 
atividade anterior, que serão detalhadas no Item3.1.4. Histórico de Uso e Ocupação 
da Fazenda Timbutuva. 

 
Figura 3.18 – Residência “Sede” 

 

As outras duas residências no interior da fazenda (Figura 3.20) ficam próximas à 
via de acesso principal à Área 2 e possuem estrutura similar a disponível na residência 
Sede, com rede de energia elétrica (Figura 3.21), fossa séptica (Figura 3.22), e 
fornecimento de água por poço cacimba (Figura 3.23). 
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Figura 3.19 – Galpão 

 

   
Figura 3.20 – Residências disponibilizadas aos trabalhadores da fazenda 

 

 
Figura 3.21 – Rede de energia elétrica 
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Figura 3.22 – Fossa séptica 

 

 
Figura 3.23 – Poço cacimba 

 

Atualmente, duas grandes estruturas que implicam em servidão de passagem no 
interior da Fazenda Timbutuva. A primeira incide nas Áreas 2 e 3, com aproximadamente 
800 (70 + 730) metros de extensão, correspondente a um gasoduto subterrâneo (Figura 
3.24), que corta o terreno no sentido norte-sul, pertencente a Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. A segunda, presente exclusivamente na Área 2, 
corresponde a duas linhas de transmissão de energia elétrica, compostas por torres e 
cabos, com aproximadamente 1.000 metros de extensão cada uma, pertencentes a 
ELETROSUL e a ABENGOA (Figura 3.25). 
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Figura 3.24 – Vista de área onde se localiza o gasoduto subterrâneo 

 

   
Figura 3.25 – Rede de transmissão de energia elétrica 

 

A Figura 3.26 apresenta o mapa de caracterização geral da Fazenda Timbutuva. 
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3.1.4. Histórico de Uso e Ocupação da Fazenda Timbutuva 

No que diz respeito ao histórico de uso e ocupação, na década de 1930 a Fazenda 
Timbutuva foi objeto de atividades de pesquisa para avaliação de potencial para 
exploração de minério de ouro, posteriormente dando origem à Mina Timbutuva S.A, que 
desenvolveu suas atividades no local até meados da década de 1940 (Figura 3.29). 

Algumas das galerias e estruturas de apoio decorrentes da atividade pretérita de 
mineração de ouro permanecem instaladas na fazenda, próximo à entrada principal, na 
Área 2 (Figura 3.27 e Figura 3.28), além do galpão de alvenaria já citado (Figura 3.19), 
que serve atualmente de galpão para armazenamento de implementos agrícolas. 

   
Figura 3.27 – Estruturas utilizadas na mineração de ouro 

 

 
Figura 3.28 – Depósito em forma de abóboda 
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Fonte: LICCARDO e CAVA, 2006. 

Figura 3.29 – Vista panorâmica da Mina Timbutuva na década de 30 
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Destaca-se pelo aspecto histórico uma construção em ruínas (Figura 3.30), 
possivelmente utilizada como sede das atividades da fazenda na época da mineração. 

 
Figura 3.30 – Construção em ruínas 

 

Além das estruturas citadas, é possível encontrar outros vestígios da época das 
atividades minerárias, como algumas valas e galerias escavadas estão distribuídas no 
interior da mata existente na Área 2, que em função de sua localização, não serão 
ocupadas pelo empreendimento Alphaville Paraná. Esses vestígios serão melhor 
detalhados no Item 5.1.2. Geologia. 

Na Figura 3.31 é apresentado mapa de localização das estruturas remanescentes 
da atividade minerária na Fazenda Timbutuva. 
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3.1.5. Descrição Geral do Entorno 

A área destinada ao futuro empreendimento Alphaville Paraná está inserida na 
área de proteção de manancial do Rio Verde, distante cerca de 2,5 km do reservatório 
de captação para abastecimento da REPAR – Refinaria Presidente Getúlio, situado à 
sudoeste. O leito do Rio Verde percorre paralelamente a divisa oeste da Fazenda 
Timbutuva, no sentido norte-sul, à distância superior a 250 metros (Figura 3.32). 

 
Figura 3.32 – Rio Verde 

 

O entorno da Fazenda contempla predominantemente áreas com uso rural, como 
sítios, chácaras e fazendas que se estendem por todo seu perímetro, porém 
demonstrando sinais de urbanização em determinados locais, principalmente ao longo 
da Avenida Mato Grosso. A descrição detalhada da caracterização do entorno da área 
do empreendimento Alphaville Paraná será apresentada no Item 5.3.2. Uso e Ocupação 
no Entorno da Área Específica de Análise Ambiental deste documento. 

3.2. Empreendimento Proposto – Alphaville Paraná 

3.2.1. Projeto de Implantação 

O empreendimento denominado Alphaville Paraná, compreende um complexo 
imobiliário formado por 1.009 unidades residenciais vendáveis com área mínima de 
500m², que de acordo com seu projeto urbanístico, divide-se em 4 residenciais (4 
condomínios) que contarão com clube. A Tabela 3.2 e Tabela 3.3 apresentam o resumo 
das áreas do empreendimento Alphaville Paraná. 
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Tabela 3.2 – Quadro de Áreas do Alphaville Paraná 

Especificação 
Áreas 

m2 % 

Total da gleba 3.746.775 100,00 

 Faixa non aedificandi da linha de transmissão 136.991 3,66 

 Faixa de domínio 27.944 0,75 

 Faixa non aedificandi do gasoduto 39.018 1,04 

 Áreas de Preservação* 2.252.979 60,13 

 Área Parcelável 1.289.843 34,43 

ÁREA PARCELÁVEL 

Área Total Privada 1.161.140,70 90,00 

 Residencial 01 404.077 31,32 

 Residencial 02 329.893 25,57 

 Residencial 03 214.940 16,66 

 Residencial 04 212.230 16,45 

Total de doações 128.984,30 10,00 

 Sistema Viário externo 80.702,30 6,26 

 Equipamentos comunitários 48.282 3,74 

*As áreas de preservação correspondem aquelas que serão integralmente preservadas pelo empreendedor, 
englobando áreas de preservação permanente, reserva legal e demais áreas não ocupadas pelo projeto, localizadas 
internamente e externamente aos limites dos 4 condomínios. Tais áreas totalizam 2.252.979 m². 
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Tabela 3.3 – Quadro de Áreas dos residenciais do Alphaville Paraná 

Especificação Lotes 
Áreas 

m2 % 

Residencial 1 

Total do Residencial 1 370 404.077 31,32 

 Lotes (média de 500m²) 358 178.768 13,86 

 Clube / Associação 1 24.832 1,93 

 Comercial (Lote médio de 450m²) 11 5.217 0,40 

 Sistema Viário - 90.378 7,00 

 Áreas Verdes - 104.882 8,13 

Residencial 2 

Total do Residencial 2 314 329.893 25,57 

 Lotes (média de 500m²) 297 148.639 11,52 

 Clube / Associação 1 21.675 1,68 

 Multiuso (Lote médio de 1.500m²) 16 24.213 1,88 

 Sistema Viário - 67.228 5,20 

 Áreas Verdes - 68.138 5,28 

Residencial 3 

Total do Residencial 3 211 214.940 16,66 

 Lotes (média de 500m²) 210 104.815 8,13 

 Clube / Associação 1 11.611 0,90 

 Sistema Viário - 59.782 4,63 

 Áreas Verdes - 38.732 3,00 

Residencial 4 

Total do Residencial 4 145 212.230 16,45 

 Lotes (média de 500m²) 144 71.769 5,56 

 Clube / Associação 1 15.231 1,18 

 Sistema Viário - 58.878 4,56 

 Áreas Verdes - 66.351 5,14 

*O percentual apresentado na tabela foi calculado em relação à área total parcelável (1.289.843m²). 

 

De acordo com a Tabela 3.2 e a Tabela 3.3, o projeto do empreendimento destina 
1.289.843m² de área a ser parcelada, correspondendo a 34,43% da área total da gleba 
e 2.252.979m² de área de preservação, o que atinge 60,13% da área total. 
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Da área a ser parcelada (1.289.843m²), 1.161.140,70m² corresponde às áreas 
privadas (90,00%) e 128.984,30m² (10,00%) correspondente a áreas que serão doadas 
ao município, incluindo o sistema viário externo aos condomínios e os equipamentos 
comunitários. 

Das áreas privadas (1.161.140,70m² ou 90,00%), 404.077m² é referente ao 
residencial 01 com 358 unidades habitacionais, 329.639m² é referente ao residencial 2 
com 297 unidades residenciais, 214.940m² é referente ao residencial 03 com 210 
unidades residenciais e 212.230m² é referente ao residencial 04 com 144 unidades 
residenciais. Os 4 núcleos residenciais unifamiliares perfazem 1.009 unidades 
habitacionais com tamanho mínimo de 500m², conforme a Tabela 3.3. Além destes, há 
11 unidades no residencial 1 destinado ao uso comercial e 16 unidades no residencial 2 
classificadas como multiuso, localizados fora dos limites da área do condomínio 
residencial. 

Conforme já exposto anteriormente neste EIA, para a elaboração do projeto de 
implantação do empreendimento Alphaville Paraná foram analisadas previamente as 
restrições ambientais (legais e relacionadas a fragilidades) e urbanísticas incidentes na 
Fazenda Timbutuva, de modo que se pudesse planejar a melhor ocupação da área. 

A distribuição espacial de todos os elementos citados acima pode ser visualizada 
na Figura 3.33 apresentada pelo Projeto Urbanístico. 
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3.2.2. Setores do Empreendimento 

Estão propostos no Masterplan do empreendimento Alphaville Paraná os 
seguintes usos: 

 Residencial unifamiliar – áreas ocupadas por unidades habitacionais com área 
média de 500m², totalizando 1.009 unidades vendáveis, divididos em quatro 
residenciais; 

 Clubes – compreende quatro clubes de lazer privados, sendo um para cada 
residencial unifamiliar; 

 Multiuso – unidades destinadas ao multiuso localizadas em área externa ao 
residencial 2 com área média de 1.500m², totalizando 16 unidades vendáveis; 

 Comerciais – unidades destinadas ao uso comercial localizadas no residencial 
1; 

 Áreas Verdes – espaços abertos destinados a manutenção da vegetação nativa 
e ao paisagismo, além da implantação de equipamentos de lazer; 

 APPs – áreas de preservação permanente ao longo dos cursos hídricos e no 
entorno de nascentes. 

3.2.3. Fases do Empreendimento 

A proposta inicial do empreendimento é promover a construção dos residenciais 
em duas fases, sendo a Fase 1 composta pelos residenciais 1 e 2, e a Fase 2 pelos 
residenciais 3 e 4. A previsão é que a Fase 1 seja lançada em 2017 e após 1 ano haja o 
lançamento da Fase 2, portanto em 2018, podendo haver variações de acordo com o 
comportamento do mercado. Nesse sentido, a implantação ocorreria em 2 fases 
compreendendo seu enquadramento na solicitação de duas (2) licenças ambientais de 
instalação estaduais. A delimitação dessas fases pode ser visualizada na Figura 3.34. 

E importante ratificar que essa estratégia não traz nenhum prejuízo à avaliação 
de impacto realizada neste documento, já que a mesma está sendo realizada 
considerando sua configuração final, ocupando a área total prevista para o 
empreendimento, oportunizando, assim, inclusive, a avaliação cumulativa e sinérgica 
dos possíveis impactos causados ao meio ambiente para sua implantação total. 
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3.2.4. Taxa de Permeabilidade do Terreno 

A taxa de impermeabilização do solo urbano é um dos fatores responsáveis por 
ampliar o volume de água a ser escoada pelo sistema de drenagem urbana, resultando 
em maiores picos de vazão quando lançados em corpos d’água. Além das áreas verdes 
previstas fora de áreas privativas (unidades habitacionais), o Alphaville possui um 
regulamento construtivo, o qual restringe parte da ocupação da unidade, impossibilitando 
a impermeabilização de sua totalidade. Desta forma, no projeto do Alphaville Paraná, é 
prevista uma superfície de 2.713.113,00m² de área permeável, conforme detalhado na 
Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Áreas permeáveis do Alphaville Paraná 

Especificação 
Áreas Permeáveis 

m2 %(2) 

ÁREAS CONDOMINIAIS 

Residencial 1 167.527,10 4,47 

Residencial 2 126.496,10 3,37 

Residencial 3 73.659,80 1,96 

Residencial 4 92.451,00 2,46 

TOTAL CONDOMINIAL (1) 460.134 12,28 

DEMAIS ÁREAS NÃO OCUPADAS – FAZENDA TIMBUTUVA 

Áreas de Preservação* 2.252.979,00 60,13 

TOTAL DEMAIS ÁREAS NÃO OCUPADAS 2.252.979,00 60,13 

TOTAL DE ÁREAS PERMEÁVEIS 2.713.113,00 72,41 

Nota: (1) Considera no computo as áreas verdes no interior dos condomínios 
(2) Percentual em relação a área total da Fazenda Timbutuva (3.746.775,38m²) 
*As áreas de preservação correspondem às áreas de preservação permanente, reserva legal e demais áreas 
não ocupadas pelo projeto, localizadas internamente e externamente aos limites dos 4 condomínios. 

A taxa de área permeável da gleba em questão é expressa pela área permeável 
em metros quadrados (m²) em relação à área total do terreno, também em metros 
quadrados (m²) assim, em relação ao empreendimento Alphaville Paraná a taxa de área 
permeável do terreno será de 72,41%. Vale lembrar que 2.252.979m² correspondem à 
área de preservação (áreas de preservação permanente, reserva legal e demais áreas 
não ocupadas pelo projeto), o que representa 60,13% da área total do empreendimento 
Alphaville Paraná. 

Para se chegar a esta taxa, foram considerados, portanto, as áreas verdes 
externas aos condomínios, abrangendo inclusive as áreas de preservação permanente, 
reserva legal e as áreas verdes condominiais (100%), parte das unidades habitacionais, 
clubes, comercial e multiuso (30%). 
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No caso do Alphaville Paraná, a concepção de um projeto urbanístico que 
privilegia a conservação de áreas verdes, conforme demonstrado no resumo geral, 
resultou numa taxa de permeabilidade que virá a contribuir num futuro próximo, quando 
a densidade urbana na região de entorno for maior, para a manutenção do equilíbrio 
ambiental, tendo em vista que 72,41% da área do empreendimento permanecerá 
permeável demonstrado que a impermeabilização do solo não ocasionará aumento em 
relação à vazão dos cursos hídricos na área de influência do empreendimento. A 
permeabilidade relativa ao empreendimento proposto Alphaville Paraná é ilustrada na 
Figura 3.35. 
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3.2.5. Conceitos ou Pilares que Norteiam o Empreendimento 

3.2.5.1. Qualidade Construtiva 

Alphaville mantém um alto investimento em tecnologia e capacitação profissional 
para oferecer um padrão construtivo diferenciado. É imposto um controle rigoroso nas 
obras, avaliando cada etapa de sua execução, a fim de identificar e corrigir qualquer 
eventual imperfeição rapidamente. O objetivo final é assegurar que o empreendimento 
mantenha ao longo dos anos a solidez e aparência de novo, mantendo-se sempre 
valorizado. 

3.2.5.2. Lazer e Meio Ambiente 

O objetivo do empreendimento é promover uma intensa relação dos futuros 
moradores com o meio ambiente, valorizando os cenários naturais existentes no terreno. 
As áreas verdes e clubes contribuem para a relação dos moradores com o meio. 

3.2.5.3. Segurança 

Cada projeto Alphaville tem um Plano Diretor de Segurança, resultado de estudos 
da região destinada à implantação do empreendimento. Aspectos como o 
posicionamento da portaria, a colocação de muros e grades e os locais para instalação 
de equipamentos de segurança são determinados por análises do terreno, mas também 
pelas peculiaridades do entorno. As normas de convívio estabelecidas nos 
empreendimentos também abrangem orientações aos moradores sobre a necessidade 
de adotar um comportamento preventivo. 

Nesse sentido, as premissas que nortearão a implantação do empreendimento 
foram avaliadas pela seguinte linha: 

a) O objeto do direito de propriedade de cada um dos proprietários é a unidade 
habitacional, numerado, individualizado e caracterizado, com suas divisas e 
confrontações; 

b) As vias de acesso internas no empreendimento (exceção às vias dentro dos 
residenciais unifamiliares - condomínios), serão de domínio das Prefeituras, 
portanto, são estruturas públicas, de livre acesso à população não podendo 
restringir seu uso exclusivo, promovendo a integração da comunidade; 

c) O projeto urbanístico foi se adequando à medida que os estudos físico-
ambientais iam progredindo, assim, pontos de maior fragilidade ambiental foram 
preservados e áreas já impactadas foram utilizadas ao projeto. 
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3.2.5.4. Objetivos 

O objetivo geral do empreendimento é o de promover a ocupação ordenada e 
ambientalmente sustentável da gleba, sendo esse estudo um importante instrumento 
para a aplicação de um modelo de desenvolvimento sustentável. 

Como objetivos específicos do empreendimento têm-se: 

 Implantar um empreendimento que colabore com a manutenção da qualidade 
ambiental; 

 Desenvolver um padrão de uso e ocupação do solo que possa garantir a 
aplicação de boas práticas construtivas e ambientais na gleba que será ocupada; 

 Possibilitar a valorização imobiliária e o desenvolvimento de atividades 
econômicas geradoras de receita para Campo Largo/PR e região; 

 Proporcionar a criação de serviços e a geração de empregos diretos e indiretos, 
tanto na etapa de implantação como na de operação do empreendimento; 

 Proporcionar a implantação equilibrada de empreendimentos imobiliários, 
coletando e divulgando dados ambientais importantes provenientes dos estudos 
ambientais preliminares e dos monitoramentos e programas ambientais propostos 
neste estudo; 

 Participar como instrumento indutor do desenvolvimento, tomando por base o 
tripé da sustentabilidade, que é o desenvolvimento ambiental, econômico e social. 

3.2.6. Alternativas Tecnológicas e Locacionais 

O processo de seleção de alternativas locacionais para a implantação do 
empreendimento Alphaville Paraná seguiu o disposto no Inciso I, artigo 5º, da Resolução 
CONAMA n. º 001, de 23 de janeiro de 1986, onde se afirma que o Estudo de Impacto 
Ambiental deve “contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de 
projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto”. 

Assim, essa avaliação teve como premissa básica a instalação de um 
empreendimento imobiliário de acordo com o zoneamento do município, ou seja, os usos 
propostos para a área pleiteada para a construção de um empreendimento imobiliário 
precisam estar de acordo com o plano de zoneamento estabelecido pelo município, fato 
que ocorre na proposta do empreendimento Alphaville Paraná conforme Certidão de 
Zoneamento expedida pelo Município (Anexo VII). 

A decisão tomada pelos empreendedores, que atuam no ramo da construção civil, 
surgiu de uma análise de mercado voltada para a posição estratégica do município de 
Campo Largo frente ao cenário de disponibilidade de área e proximidade com a capital 
Curitiba. 
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Campo Largo está localizado na região metropolitana de Curitiba, e possui 
localização estratégica, visto que o município oferece acesso rápido às áreas 
estratégicas da capital, a exemplo dos bairros de Curitiba CIC, Campo Comprido, 
Mossunguê e Bigorrilho. 

O empreendimento tem uma relação direta com o processo de desenvolvimento 
econômico a ser implantado e consolidado no município diretamente afetado, 
desencadeando uma demanda por novas habitações construídas de maneira planejada. 
Desta forma, o empreendimento vem ao encontro do potencial de desenvolvimento, da 
necessidade de crescimento e da consolidação do município, promovendo uma sinergia 
para o crescimento de forma planejada, primando pela compatibilização dos aspectos 
econômicos, sociais e ambientais. 

Findada a etapa de busca pela cidade que receberia o empreendimento, os 
empreendedores iniciaram a busca por áreas que fossem compatíveis com a 
implantação do projeto, ou seja, havia necessidade de uma área extensa, com boa 
localização e com o mínimo de restrições ambientais que necessitassem de intervenção 
para a ocupação do empreendimento. Agregado a isso, a busca priorizou áreas 
desprovidas de vegetação nativa na área útil de projeto com dois intuitos: seguir o 
recomendado pela legislação e implementar empreendimentos em áreas já alteradas, 
evitando a supressão de grandes áreas, mesmo havendo permissão frente à legislação 
vigente. Nesse sentido, o empreendimento Alphaville Paraná possui um grande 
diferencial visto que a ocupação do terreno está prevista em áreas de baixíssima 
fragilidade ambiental, corroborando com o objetivo do empreendedor e empreendimento, 
conforme será detalhado no Item 6. Fragilidades Ambientais deste documento. 

A infraestrutura também foi um fator importante na definição da área para 
instalação do empreendimento imobiliário, visto que há necessidade premente de coleta 
e tratamento de esgoto doméstico, coleta e tratamento de resíduos e abastecimento de 
água. Neste caso, a alternativa locacional tem grande interação com a alternativa 
tecnológica, pois se a área não apresenta capacidade de oferecer a infraestrutura de um 
ou mais instrumentos de saneamento, o empreendimento precisa apresentar alternativa 
para tudo isso, caso contrário a alternativa locacional não se viabiliza. E nesse aspecto 
a área do empreendimento proposto apresentava possibilidade de ligação à 
infraestrutura urbana existente com relação à coleta e tratamento de esgoto doméstico, 
coleta e tratamento de resíduos e abastecimento de água. 

Cabe aqui destacar que antes da contratação da propriedade foram realizados 
estudos preliminares para verificar a viabilidade locacional por meio de estudos técnicos 
e ambientais da área pretendida. Esses estudos preliminares atestaram a sua 
viabilidade, indicando ainda uma compatibilização do uso e ocupação do espaço 
necessária para a implantação do empreendimento imobiliário com a conservação de 
vegetação e de corpos hídricos, com áreas de preservação permanente associadas e 
que devam ser conservadas. 

A partir desse momento, o projeto deixou de se configurar apenas como a 
implantação de um empreendimento imobiliário, transformando-se em um plano de 
ocupação racional do espaço, baseado em conceitos de desenvolvimento sustentável, 
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onde a viabilidade depende de uma proposta que, além de atender às expectativas do 
empreendimento, tem o compromisso com a manutenção da qualidade ambiental e, 
principalmente, atende às expectativas da população local, não apenas com a geração 
de emprego e renda, mas efetivamente se comprometendo com a qualidade de vida da 
população. 

Corroborou-se, assim, com o preconizado por Sanchez (1993), no sentido de o 
trabalho de avaliação de impacto ambiental ter como uma de suas funções incitar os 
proponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos e não simplesmente 
julgar se os impactos de cada projeto são aceitáveis ou não, tendo como um de seus 
pilares a busca e a comparação de alternativas. 

Para a concepção final do projeto de instalação, foram estudadas as melhores 
alternativas tecnológicas e locacionais para implantar toda a infraestrutura necessária, 
de forma a adequar o empreendimento às condições ambientais da área. 

3.2.7. Descrição Urbanístico-Ambiental do Empreendimento 

A qualidade urbanístico-ambiental é premissa básica que acompanha os 
empreendimentos da Alphaville Urbanismo, e ganha dimensão especial neste projeto em 
função do tamanho da área do empreendimento e de seus objetivos junto ao município 
de Campo Largo. 

O Empreendimento Alphaville Paraná possui um conceito de ocupação 
diversificada, merecendo destaque no conceito do Masterplan proposto os seguintes 
aspectos: 

 A preservação e valorização do meio ambiente são objetivos do projeto 
proposto, por meio da preservação dos remanescentes florestais e da 
manutenção das áreas mais frágeis; 

 A contribuição para a garantia de uma grande taxa de permeabilidade do 
terreno, visto que cerca de 72,41% da área ficará totalmente permeável. 

3.2.8. Descrição das Fases Durante a Implantação do Empreendimento 

Os procedimentos de implantação adotados pelo empreendimento Alphaville 
Paraná priorizam a minimização de impactos durante toda a etapa de implantação, 
buscando alternativas de processos construtivos que estabeleçam uma relação menos 
impactante dentro da área. 

O projeto urbanístico, que define a forma do empreendimento imobiliário, o 
posicionamento das unidades habitacionais e a disposição da estrutura viária e de 
saneamento, foi concebido considerando as limitações edificadas pelos levantamentos 
topográfico, geológico e geotécnico, visando à minimização da interferência das obras 
na estabilidade do terreno. Estas estruturas acompanham prioritariamente as curvas de 
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nível e as feições naturais do terreno, de forma a subdividir a rede de drenagem em sub-
bacias, reduzindo o volume e a energia do escoamento superficial. 

Após a conclusão da fase de regularização, a área será levemente compactada 
para minimizar a dispersão de partículas pelo impacto da chuva e umedecidas sempre 
que necessário, evitando a dispersão de poeira nos períodos de estiagem. Neste sentido, 
devido a declividade do terreno, a regularização não terá grande movimento de terra nem 
terá a geração de grande quantidade de solo em função de cortes, salientando ainda que 
toda a terra proveniente dos cortes será compensada.  

Assim, o solo retirado durante as operações de regularização do terreno será 
utilizado na compensação dos aterros, evitando áreas de empréstimo e bota-fora. 
Mesmo com pouca movimentação do solo, vários dispositivos de controle ambiental 
serão instalados, assegurando que a paisagem, os solos e a água sejam resguardados 
até a finalização da obra. 

A previsão que se faz para esse tipo de empreendimento, que envolve 
movimentação de solo, busca também compatibilizar o cronograma de obras com o 
período seco da região, salientando, portanto, a importância da movimentação do solo 
nos meses mais secos. 

De maneira geral, a implantação do empreendimento seguirá uma sequência de 
operações descrita a seguir: 

 Canteiro de obras; 

 Supressão de vegetação quando necessário; 

 Limpeza do terreno; 

 Movimentação de terra (terraplanagem); 

 Implantação do sistema de águas pluviais; 

 Implantação das redes de água e esgoto; 

 Instalação de guias, sarjetas e pavimentação; 

 Implantação da rede elétrica e de telefonia; 

 Construção da estrutura comum (portaria, clube, muros, etc.); 

 Paisagismo. 

Depois de instalada toda esta estrutura, e devidamente vistoriada e aprovada pela 
Prefeitura e concessionárias, o condomínio estará apto à instalação das residências e 
demais construções, as quais também deverão seguir as diretrizes internas do 
empreendimento. 

A seguir será apresentada a descrição de todas as operações envolvidas na 
implantação do empreendimento, sendo que todos os tópicos foram concebidos a partir 
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de projetos conceituais preliminares, estimativas, levantamentos e informações locais 
existentes na data de elaboração do estudo. 

3.2.8.1. Supressão Vegetal 

O processo de supressão da cobertura vegetal é uma atividade necessária às 
porções onde será instalada a estrutura do empreendimento. Geralmente esta operação 
representa um dos itens mais relevantes na consideração dos impactos na etapa de 
implantação de empreendimentos desta natureza; porém, neste caso, a ADA se 
apresenta em grande parte desprovida de vegetação nativa, compreendendo áreas de 
agricultura, pastagem, vegetação pioneira, vias, edificações, taquaral e bambuzal, sendo 
necessário apenas uma limpeza de terreno com supressão eventual de árvores isoladas, 
além das áreas de reflorestamento de Eucalipto e capão de espécies exóticas, que juntos 
somam 87,19% da ADA. Neste caso é importante destacar que há o planejamento da 
remoção do Eucalipto antes da implantação do empreendimento, independentemente de 
seu licenciamento ambiental, fazendo parte das atividades corriqueiras desempenhadas 
na Fazenda Timbutuva. 

Sendo assim será necessária a supressão de tipologias vegetacionais nativas, 
representadas pela Floresta Ombrófila Mista Aluvial e Montana, nos Estágios Inicial e 
Médio, além de áreas de várzea, que juntas somam 126.784,25m², equivalente a 12,72% 
da ADA ou apenas 3,38% da Fazenda Timbutuva. 

Também será necessária a supressão de 15.614,52m² de vegetação em APP 
para a instalação de transposição viária, equivalente a 1,59% do total de APP existente 
na Fazenda Timbutuva. 

Ainda em relação à APP, haverá necessidade também de proceder à intervenção 
para instalação do sistema de drenagem, cuja área somente poderá ser calculada com 
exatidão na etapa de instalação do empreendimento, quando deverá ser apresentado os 
projetos executivos finais; porém, diferentemente da supressão para a instalação dos 
acessos, aqui ocorrerá efetivamente uma intervenção, pois se procederá à recuperação 
da vegetação após instalação do sistema. 

Nas áreas desprovidas de vegetação arbórea nativa será necessário o corte de 
alguns exemplares arbóreos protegidos de Araucaria angustifolia. 

Convém salientar que a supressão da vegetação necessária à instalação do 
empreendimento somente será realizada após emissão da autorização pelo órgão 
ambiental competente. Dessa forma, a etapa de implantação apresentará uma 
autorização de corte para as atividades previstas, uma autorização para supressão em 
APP para instalação de transposição viária e uma autorização para intervenção em área 
de APP para a instalação de dispositivos de drenagem previstas em projeto. Destaca-se 
que, de acordo com a legislação vigente, processos de supressão e/ou intervenção em 
áreas de preservação permanente deverão ser realizados em processo administrativo 
independente. Tais processos serão solicitados ao órgão ambiental competente, neste 
caso o Instituto Ambiental do Paraná – IAP. Nesta etapa de estudo de viabilidade, 
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conforme indicado no Item 5.2.1. Flora, foram realizados estudos relacionados a 
florística e fitossociologia. Para a etapa de implantação, condizente com a Licença de 
Instalação, será realizado o inventário florestal das áreas a serem suprimidas, para 
integrar a referida solicitação de corte ou intervenção de vegetação. 

3.2.8.2. Limpeza do Terreno 

Esta operação inclui todos os serviços relativos à limpeza do terreno, abrangendo 
as áreas que deverão ser diretamente atingidas pelos trabalhos de movimentação de 
terra, principalmente para implantação do sistema viário, cortes e aterros e áreas de 
compensação e/ou regularização de relevo nas quadras internas quando necessários. 

Também se inserem nesta operação os procedimentos de complementação das 
atividades de supressão. Após a remoção da vegetação, será feita a raspagem de 
camada superficial do solo, de até 20cm de profundidade, visando à regularização da 
superfície do terreno para facilitar as operações de locação de cortes e aterros 
subsequentes. 

O solo superficial removido deverá ser estocado em pilhas ou leiras dentro da 
gleba, visando posterior utilização no processo de recuperação edáfica das áreas 
previstas para ajardinamento e/ou afetadas mais negativamente no processo de 
terraplanagem. A Figura 3.36 apresenta a forma como a terra vegetal é comumente 
armazenada nos empreendimentos Alphaville. 

 

 
Figura 3.36 – Modelo de armazenagem de solo superficial para posterior utilização 

 

Os locais de estocagem deverão ser adequadamente inseridos em áreas de 
topografia plana e afastados de corpos d’água. Caso pertinente, essas pilhas deverão 
ser cobertas por filme plástico, especialmente se a estocagem permanecer em períodos 
de intensa precipitação (Figura 3.37). 
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Figura 3.37 – Modelo de cobertura com lona plástica em pilha de agregado 

3.2.8.3. Movimentação de Terra 

Esta operação também representa um dos itens mais importantes no que diz 
respeito aos impactos na etapa de implantação. Os serviços serão executados de forma 
tradicional, com equipamentos do tipo trator de esteiras, pá-carregaderia, escavadeiras, 
motoniveladoras, rolos compactadores, carros-pipa, etc. 

Mesmo havendo esta condição, serão tomadas precauções na movimentação 
interna de terra, a saber: 

 O solo superficial mais fértil será colocado estrategicamente ao lado das áreas 
alteradas e posteriormente utilizado como cobertura do terreno já adequado a sua 
condição final, visando a proporcionar melhores condições para a revegetação e 
ajardinamento; 

 Após a movimentação de terra, as quadras serão compactadas e terraços para 
absorção ou condução do escoamento superficial serão implantados; os terrenos 
serão imediatamente corrigidos e revegetados com a semeadura de gramíneas 
de desenvolvimento rápido. Estas medidas garantem a conservação paisagística 
e proteção do solo até a ocupação dos lotes, que ficam mais suscetíveis nesta 
fase ao arraste de sedimentos; 

 Durante as obras de movimentação de terra para implantação da estrutura 
viária e das galerias de drenagem haverá o controle do escoamento superficial 
sobre as vias. Este controle tem por objetivo reduzir o volume da enxurrada por 
meio de sua contenção e infiltração; adicionalmente os sedimentos carreados 
junto com a água pluvial são contidos, evitando que alcancem os corpos hídricos 
na área de influência do empreendimento. 

O projeto executivo das obras de regularização do terreno (projeto de 
terraplanagem) será elaborado de forma a buscar a eliminação da necessidade de áreas 
de bota-fora externas à gleba. De acordo com a legislação vigente, todos os projetos de 
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execução deverão ser apresentados em fase posterior, na solicitação da Licença de 
Instalação (LI) de cada uma das fases do empreendimento. 

Nesta etapa será realizada periodicamente a umidificação das áreas do 
empreendimento (Figura 3.38) utilizando caminhões pipa de modo a minimizar a 
dispersão de material particulado para a atmosfera, gerada em decorrência da 
movimentação de maquinários e caminhões. 

 
Figura 3.38 – Umectação com caminhão pipa realizada em empreendimento Alphaville 

3.2.8.4. Instalação do Canteiro de Obras 

A implantação do escritório de obras, almoxarifado, depósitos, refeitório e 
instalações sanitárias serão de responsabilidade do empreendedor. Estas construções 
temporárias serão providas das instalações básicas necessárias para o desenvolvimento 
dos trabalhos, sendo que os funcionários não residirão na obra. As instalações devem 
obedecer aos critérios preconizados pelas normas de qualidade e segurança no trabalho. 

Sob a ótica ambiental, a correta locação do canteiro de obras visa evitar possíveis 
impactos e contaminações sobre os recursos hídricos, buscando-se assim as áreas com 
cotas mais elevadas e de declividade suave, evitando a concentração de água 
proveniente de enxurradas, mas sua localização também vai depender de outras 
variáveis a serem consideradas no momento de sua instalação. O canteiro de obra será 
desmobilizado imediatamente após a conclusão dos serviços. A Figura 3.39 mostra um 
modelo de canteiro de obras utilizados nos empreendimentos Alphaville. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

49 
 

   
Figura 3.39 – Modelo de instalação de escritório de obra (à esquerda) e local de 

acondicionamento de materiais (à direita) utilizado nos empreendimentos Alphaville 

3.2.8.5. Implantação do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

O projeto do sistema de drenagem pluvial do Alphaville Paraná será elaborado 
visando à manutenção ambiental da área de implantação, buscando soluções a serem 
adotadas com intuito de não causar impacto na rede hídrica existente no local. O sistema 
proposto segue o princípio da drenagem urbana sustentável, que é o de garantir a 
qualidade da água e o ciclo hidrológico em todas as suas fases, evitando processos 
erosivos, enchentes e a perda da capacidade dos mananciais subterrâneos. 

Para o sistema de drenagem do Alphaville Paraná serão utilizadas técnicas de 
drenagem conhecidas como canaletas direcionadoras de fluxo, bocas de lobo ou bocas 
de leão, galerias enterradas com secções circulares ou retangulares, e alas com sistema 
de dissipação de energia e contenção de sedimentos (Figura 3.40). 

 
Figura 3.40 – Detalhe do sistema de dissipação de energia 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

50 
 

A rede coletora de águas pluviais será composta pelas guias e sarjetas do sistema 
viário (Figura 3.41) como primeiro elemento de escoamento. 

   
Figura 3.41 – Detalhe das guias, sarjetas e boca de lobo adotadas pela Alphaville 

As bocas de lobo serão utilizadas para a captação das águas nas vias, podendo 
ser do tipo simples, ou composto em duas ou três unidades conjuntas de forma a garantir 
a transferência dos volumes superficiais para as galerias enterradas. 

A rede de galerias de tubulações de drenagem inicia-se com as tubulações de 
ligação entre as bocas de lobo e os poços de visita, seguem com as tubulações pelo 
sistema viário até os pontos de lançamento. 

Assim, essas técnicas buscam transportar as águas de chuvas até os canais de 
drenagem natural sem gerar problemas de erosão ou assoreamentos, além de garantir 
o não alagamento de vias e área privadas ou públicas. 

Os lançamentos serão realizados por meio de muros de ala (Figura 3.42) ou 
escada hidráulica visto a preocupação de garantir a quebra da energia das águas para 
evitar erosões junto a estas estruturas. 

 
Figura 3.42 – Detalhe padrão do muro de ala 
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Considerando que as vias são rebaixadas e ladeadas por meios-fios, a drenagem 
se fará com a captação do escoamento superficial por meio de bocas de lobo ligadas por 
ramais aos poços de visita da rede pluvial, com a tubulação preferencialmente passando 
pelo eixo das vias (Figura 3.43). 

 
Figura 3.43 – Sistema de drenagem na via pública normalmente utilizado em 

empreendimentos Alphaville 

3.2.8.6. Instalação do Sistema de Abastecimento de Água 

A rede interna será de responsabilidade do empreendedor, devendo a mesma ser 
aprovada pela concessionária e, depois de instalada, deverá ser interligada ao sistema 
existente. 

Com relação à demanda de água para abastecimento do empreendimento, 
considerando sua ocupação total, foi protocolado na Companhia de Saneamento do 
Paraná – SANEPAR no dia 13/06/2016, sob nº PHS 530/16 (Anexo VIII), a solicitação 
de anuência para abastecimento de água do empreendimento para uma vazão de 
38.711m³/mês, atualmente em análise. 

3.2.8.7. Instalação do Sistema de Esgoto 

O empreendimento contará com rede de coleta de efluentes domésticos, sendo 
este enviado até o ponto de interligação com o sistema público. Para a rede interna, o 
projeto será aprovado pela concessionária local, com interligação posterior ao sistema 
existente. 

Com relação à demanda de esgoto, considerando a ocupação total do 
empreendimento, foi protocolado na Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR 
no dia 13/06/2016, sob nº PHS 530/16 (Anexo VIII), a solicitação de anuência para 
interligação com a rede pública de esgotamento sanitário, atualmente em análise. 
Quanto ao volume, considerando que cerca de 80% do consumo de água seja convertido 
a efluente doméstico, estima-se um volume total de 30.969m3/mês. Deve-se considerar 
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ainda uma taxa de infiltração a ser somada nesse volume de efluentes, a qual somente 
poderá ser definida depois de concluído o projeto executivo da rede de esgoto do 
empreendimento, para a fase de Licença de Instalação, uma vez que para sua 
determinação é necessária a extensão da rede. 

Cabe destacar a existência de uma Estação Elevatória de Esgoto – EEE onde 
possivelmente haverá a interligação com a rede de esgotamento sanitário a ser 
implantada pelo empreendimento, localizada a aproximadamente 600 metros do limite 
oeste do empreendimento, conforme pode ser visualizado no mapa de caracterização do 
entorno (Figura 5.371) apresentado no Item 5.3.2. Uso e Ocupação no Entorno da 
Área Específica de Análise Ambiental deste documento. 

3.2.8.8. Instalação de Guias, Sarjetas e Pavimentação 

A implantação da estrutura viária em obras de parcelamento do solo envolve uma 
série de etapas e procedimentos se estendendo desde a locação, retirada do solo, 
compactação (Figura 3.44) e tratamento da sub-base até a deposição da base e da 
camada asfáltica. 

 
Figura 3.44 – Etapa de pavimentação de empreendimentos AlphaVille 

Conforme citado, após a retirada, o solo superficial (20 cm) será adequadamente 
armazenado para posterior utilização na cobertura e acabamento das quadras e 
passeios. 

A pavimentação poderá ser realizada com base de solo-brita prevendo-se a 
utilização de solo originário do próprio local como material para mistura com a brita. A 
brita será fornecida por empresas de britagem locais e a mistura, homogeneizada por 
meio de equipamentos próprios. 

As guias utilizadas geralmente em empreendimentos deste porte são fabricadas 
por extrusão, moldadas no local da obra, em formato adaptado ao desenho das quadras 
(Figura 3.45). Serão utilizados dois padrões de guias: (1) de perfil alto, empregado nas 
praças e canteiros, onde não ocorre transposição; e (2) de perfil baixo, utilizado na frente 
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dos lotes, permitindo a transposição em toda extensão, característica interessante por 
permitir que o proprietário defina o local de sua garagem sem a necessidade de quebra 
e reconstituição futura da guia. 

As bocas de lobo (Figura 3.46) são projetadas visando à ampliação da 
capacidade de captação para promover o rápido escoamento das águas superficiais. O 
acesso às tubulações de escoamento é realizado através de grelha de ferro articulada, 
facilitando as operações de limpeza, conservação e manutenção. 

 
Figura 3.45 – Exemplo de guia utilizada em empreendimentos Alphaville 

 
Figura 3.46 – Exemplo de boca de lobo utilizadas nos empreendimentos Alphaville 

Os projetos específicos serão elaborados e apresentados para aprovação nos 
órgãos competentes após a emissão da Licença Prévia, durante a etapa de solicitação 
da Licença de Instalação. 

3.2.8.9. Instalação do Sistema de Energia Elétrica e Telefonia 

A viabilidade de atendimento pela rede pública de energia elétrica para o 
empreendimento Alphaville Paraná, foi atestada pela Companhia Campolarguense de 
Energia – COCEL por meio de oficio emitido no dia 21/06/2016 (Anexo IX). 
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3.2.8.10. Construção da Estrutura Comum 

A construção referente às áreas comuns do empreendimento corresponde à 
construção das áreas de lazer e das portarias dos residenciais. A Figura 3.47 e a Figura 
3.48 apresentam exemplos de clube e a portaria implantados em outros 
empreendimentos do grupo Alphaville Urbanismo. 

 
Figura 3.47 – Modelo de Clube de empreendimentos Alphaville 

 

 
Figura 3.48 – Modelo de Portaria adotado em empreendimentos Alphaville 

3.2.8.11. Paisagismo e Cobertura de Quadras 

O principal objetivo do projeto de arborização e paisagismo do Alphaville Paraná 
é promover a integração empreendimento/paisagem. Para atingir este resultado será 
previsto em projeto a especificação de algumas das espécies arbóreas presentes no 
levantamento florístico da área, e outras espécies nativas que caracterizam o 
ecossistema local. 
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A arborização das vias internas aos residenciais e frente das unidades 
habitacionais será efetuada priorizando o emprego de espécies nativas do bioma local, 
reforçando a composição fitossociológica da área. Para o revestimento das áreas 
internas (passeios, praças e cabeças de quadras) serão utilizadas espécies herbáceas 
(grama). 

A escolha das espécies será feita em função do potencial paisagístico, da 
disponibilidade regional do mercado de plantas, apropriadas para arborização e 
paisagismo, efeito de floração, atração de fauna, porte, taxa de crescimento, quantidade 
de sombra, morfologia e capacidade de adaptação às condições climáticas e 
interferência sobre a infraestrutura subterrânea (galerias de águas pluviais, redes de 
água e esgoto). 

3.2.8.12. Cronograma de Obras e Equipamentos Utilizados na Etapa de 
Instalação 

A implantação do empreendimento está prevista para ocorrer de forma faseada, 
sendo prevista a primeira fase (residenciais 1 e 2) para início das obras em 2018 e a 
segunda fase (residenciais 3 e 4) um ano após a Fase 1, portanto em 2019. Esse 
cronograma poderá sofrer alteração devido às possíveis oscilações de mercado. 

O cronograma de obras para cada fase é previsto para 24 meses, portanto, com 
início da ocupação no terceiro ano. Por exemplo, para os residenciais 1 e 2 (Fase 1) 
espera-se que as obras iniciem em 2018, com início da ocupação em 2020, enquanto 
que para os residenciais 3 e 4 (Fase 2) as obras iniciem em 2019 com previsão de 
conclusão em 2020 e início da ocupação em 2021. A Tabela 3.5 apresenta o modelo de 
cronograma padrão por fase para obras de instalação do empreendimento Alphaville 
Paraná. O cronograma poderá sofrer alterações em função de viabilidades, 
disponibilidade de mão de obra, fatores climáticos, entre outros. 

Com relação aos equipamentos que serão utilizados durante as obras, a Tabela 
3.6 especifica os tipos e quantidades de equipamentos. Do ponto de vista de sua 
instalação, o impacto causado pelos equipamentos será baixo e associado 
principalmente a sua circulação. O ruído e a poeira serão significativamente reduzidos 
em função da adoção de medidas de controle e da direção predominante dos ventos 
locais. Além disso, as áreas de ocupação encontram-se, na maioria, isoladas no interior 
da Fazenda, circundada por áreas de vegetação florestal, o que contribui para a menor 
dispersão de particulado e ruídos. 
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Tabela 3.5 – Cronograma de obras previsto por fase para o empreendimento Alphaville Paraná 

Serviços 
Qtd. 

Meses 
Mês 

Início 
Mês 

Término 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Serviços Preliminares de Instalações 
Provisórias 

2 1 20                         

Terraplanagem 8 3 10                         

Galerias de Águas Pluviais 8 5 12                         

Rede de Água Potável 8 12 19                         

Rede Coletora de Esgoto 8 12 19                         

Pavimentação Asfáltica 8 14 21                         

Rede de Energia e Iluminação 6 19 24                         

Sinalização Viária 2 22 23                         

Edificações 8 12 19                         

Paisagismo 3 22 24                         

 

 



MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Escavadeira 

hidráulica
2             2             2             2             2             2             1             1             1             1             1              -              -             2             2             2             2             2             1             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Caminhão 

basculante - truck
13           10           10           12           13           13             4             8             8             8             5              -              -           10           10           12           13           13             4             8             8             8             5              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Motoniveladora 2             2             2             2             2             2              -             1             1             1              -              -              -             2             2             2             2             2              -             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Pá carregadeira 1             1             1             1             1             1              -             1             1             1             1              -              -             1             1             1             1             1              -             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Rolo compactador 

"pé-de-carneiro"
2             2             2             2             2             2              -             1             1             1             1              -              -             2             2             2             2             2              -             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Caminhão pipa 2             2             2             2             1             1              -             2             2             1             1              -              -             2             2             2             1             1              -             2             2             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Trator esteira 2             2             2             2             2             2              -             2             2             2             2              -              -             2             2             2             2             2              -             2             2             2             2              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Escavadeira 

hidráulica
1             1             1 1            1            

Retroescavadeira 1             1             1             1 1            1            1                        1 

Trator agrícola com 

carreta
1             1             1 1            1            1            1            1            1            

Trator agrícola com 

betoneira
2             2 2            2            2            1            1            1            1            

Caminhão pipa 1             1             1             1             1             1             1             1             1 

Rolo compactador 

vibratório
1             1             1             1             1             1             1             1 

Escavadeira 

hidráulica
1             1             1 1            1            

Retroescavadeira 1             1             1             1 1            1            1                        1 

Trator agrícola com 

carreta
1             1             1 1            1            1            1            1            1            

Trator agrícola com 

betoneira
2             2 2            2            2            1            1            1            1            

Caminhão pipa 1             1             1             1             1             1             1             1             1 

Rolo compactador 

vibratório
1             1             1             1             1             1             1             1 

Escavadeira 

hidráulica
1              -              -              -              -              -             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Retroescavadeira 1              -              -              -              -              -             1             1             1             1              -             1             1             1              -              -              -              -             1             1             1             1              -             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Trator agrícola com 

carreta
1              -              -              -              -              -             1             1             1             1             1             1             1             1              -              -              -              -             1             1             1             1             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Trator agrícola com 

betoneira
2              -              -              -              -              -             2             2             2             2             1             1             1             1              -              -              -              -             2             2             2             2             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Caminhão pipa 1              -              -              -              -              -             1             1             1             1             1             1             1             1              -              -              -              -             1             1             1             1             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Rolo compactador 

vibratório
1              -              -              -              -              -             1             1             1             1              -             1             1             1              -              -              -              -             1             1             1             1              -             1             1             1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              - 

Retroescavadeira 2             2 2            2            2            2            2                        2 2            

Caminhão pipa 1             1             1 1            1                        1 

Retroescavadeira 2             2 2            2            2            2            2                        2 2            

Caminhão pipa 1             1             1 1            1                        1 

Retroescavadeira 2              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             2             2             2             2             2             2             2             2              -              -              -              -             2             2             2             2             2             2             2             2              -              -              -              - 

Caminhão pipa 1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             1             1              -              -             1             1             1              -              -              -              -              -             1             1              -              -             1             1             1              -              -              -              -              - 

Caminhão  

(desenrolar cabos)
2 1            1            1                        2 2            2            

Caminhão cesta 1 1            1            1                        1 1            1            

Caminhão munk 1 1            1            1            1            1            1            

Caminhão  

(desenrolar cabos)
2 1            1            1                        2 2            2            

Caminhão cesta 1 1            1            1                        1 1            1            

Caminhão munk 1 1            1            1            1            1            1            

Caminhão  

(desenrolar cabos)
2              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             1             1             1             2             2             2              -              -              -              -              -              -             1             1             1             2             2             2 

Caminhão cesta 1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             1             1             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -             1             1             1             1             1             1 

Caminhão munk 1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             1             1             1             1             1             1              -              -              -              -              -              -             1             1             1             1             1             1 

Motoniveladora 1             1 1            1            1            1                        1 

Máquina extrusora 1             1             1 1            1            1            1            1            1            1            1            

Motoniveladora 1             1 1            1            1            1                        1 

Máquina extrusora 1             1             1 1            1            1            1            1            1            1            1            

Motoniveladora 1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             1             1             1              -             1             1             1              -              -              -              -              -             1             1             1              -             1             1             1              -              -              -              -              - 

Máquina extrusora 1              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -             1             1             1             1             1             1             1             1             1             1              -              -             1             1             1             1             1             1             1             1             1             1              -              -              - 

Tabela 3.6 – Estimativas dos tipos e quantidade de equipamentos a serem empregados na obra
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3.2.8.13. Mão de Obra Utilizada na Etapa de Implantação 

A demanda por funcionários na obra é variável de acordo com a atividade a ser 
desenvolvida em cada fase. A Tabela 3.7 mostra a estimativa de demanda nas fases de 
implantação do empreendimento proposto, enquanto que a Figura 3.49 mostra a 
distribuição dessa mão de obra ao longo da instalação do empreendimento Alphaville 
Paraná. 

A implantação do empreendimento gerará um efeito positivo sobre o nível de 
emprego local, já que acarretará num incremento e na mobilização da mão de obra. Os 
aspectos que proporcionarão este aumento são a demanda de bens e serviços, geração 
de empregos e a própria atração de pessoas (proporcionada pelo início das obras). 

O número total de empregos diretos relacionados com a fase de implantação do 
empreendimento é estimado em torno de 504 trabalhadores, considerando o masterplan 
completo. Nesta fase será necessária a mobilização de mão de obra para as atividades 
de construção civil, como mestre de obra, pedreiros, jardineiros, serventes, motoristas, 
operadores de máquinas, entre outros. 

Tabela 3.7 – Demanda máxima de funcionários durante o período de obras por fase 

Especificações Número de Colaboradores 

Fase 1 (Residencial 1 e 2) 328 

Fase 2 (Residencial 3 e 4) 176 

TOTAL 504 

 

 
Figura 3.49 – Cronograma de Mão de obra estimado para a instalação do 

empreendimento Alphaville Paraná 
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3.2.8.14. Estimativa de Demandas 

3.2.8.14.1. Água Potável 

Para a etapa de instalação, será construído um sistema provisório de 
abastecimento de água constando de reservatório elevado e rede de distribuição. A 
variação na quantidade de funcionários será de 20 a 328 pessoas por dia no pico da 
obra. 

Considerando o valor médio estabelecido pelo Departamento de Engenharia de 
Construção Civil e Urbana – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, publicado 
na Revista Sustentabilidade em 2008, disponível em 
http://www.revistasustentabilidade.com.br/sustentabilidade/artigos/consumo-de-agua-
nos-canteiros/, estima-se que o consumo diário por operário não alojado chega a 45 litros 
por dia, não estando inclusa a refeição e considerando a variação na quantidade de 
funcionários ao longo da instalação de 20 a 328 operários por dia, a estimativa de 
consumo de água pelos colaboradores da obra poderá variar de 900 l/dia a 14.760 l/dia, 
destacando que este último trata-se do valor máximo de consumo de água no canteiro 
de obras. A seguir, é apresentado o cálculo para esta estimativa: 

Valor mínimo 

Número mínimo de funcionários/dia:   20 colaboradores 

Consumo per capta de água:     45 l/dia 

Consumo total:      20 x 45 = 900 l/dia 

Valor máximo 

Número de funcionários/dia no período de pico:  328 colaboradores 

Consumo per capta de água:    45 l/dia 

Consumo total:      328 x 45 = 14.760 l/dia 

3.2.8.14.2. Esgotamento Sanitário 

O sistema de coleta e tratamento de esgoto, na etapa de instalação, será 
provisório, visto que o efluente do empreendimento, na etapa de operação, será 
interligado à rede municipal. Assim, todo o esgoto produzido durante as obras deverá 
ser destinado por limpa-fossa, pois a proposta é a instalação de banheiros químicos para 
os canteiros de obra e sistema compacto fechado de tratamento de esgoto para a área 
do escritório. 

Para essa etapa de instalação, a estimativa de produção máxima de esgoto, 
considerando o pico máximo de colaboradores e a estimativa de consumo de água, será 
de aproximadamente 11.808 l/dia, uma vez que o retorno na forma de efluente é cerca 
de 80% do volume de água estimado no item 3.2.8.14.1. Água Potável. 
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3.2.8.14.3. Resíduos Sólidos 

Na implantação de condomínios o volume de resíduos é constituído basicamente 
pelos volumes excedentes de solo, destinados para bota fora, da cobertura vegetal 
removida e de resíduos produzidos na implantação de guias, sarjetas, pavimentação das 
vias e construção das estruturas comunitárias (portarias, muros e clube), além de 
resíduos orgânicos, mas em pequena quantidade, em virtude da presença dos 
trabalhadores. 

Na limpeza do terreno, o material a ser removido será formado por gramíneas e 
vegetação pioneira, além dos restos vegetais da destoca do reflorestamento, podendo a 
destoca ser reaproveitada na forma da lenha, e o restante do material, com menor 
volume, ser transportado juntamente com o solo superficial para posterior 
reaproveitamento na cobertura das quadras, antes do plantio de gramíneas. 

O entulho gerado será acondicionado adequadamente, quando necessário 
empregando contêineres, em área de baixo risco ambiental e removido por empresas 
especializadas e devidamente licenciadas para tal finalidade. 

Os demais resíduos produzidos (embalagens, plásticos, vidros, orgânico, etc.) 
serão dispostos em lixeiras específicas (Figura 3.50), padronizadas com coloração 
diferenciada para os diferentes tipos de resíduos, conforme padrão estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, colocadas próximo ao local de maior 
concentração de pessoas, de forma a permitir a separação e destinação final mais 
adequada para cada tipologia de resíduos. 

 
Figura 3.50 – Lixeira de coleta seletiva em escritório da obra de empreendimento 

Alphaville 

 

Em relação aos resíduos produzidos pelo refeitório, já que a alimentação dos 
empregados será fornecida por uma empresa terceirizada, a produção se restringirá às 
embalagens e restos de comida que serão acondicionados em saco plástico e dispostos 
de forma que facilite o processo de coleta pública. 
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3.2.8.15. Investimentos a Serem Realizados 

Os investimentos previstos serão faseados conforme lançamentos dos 
empreendimentos em suas respectivas etapas discriminadas no item 3.2.8.12. 
Cronograma de Obras e Equipamentos Utilizados na Etapa de Instalação, sendo 
previsto cerca R$74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil reais) para a 
Fase 1 (residenciais 1 e 2) e R$39.500.000,00 (trinta e nove milhões e quinhentos mil 
reais) para a Fase 2 (residenciais 3 e 4). Como medida de incentivo regional será 
priorizada a contratação de profissionais e empresas locais. 

3.2.9. Descrição das Fases Durante a Operação do Empreendimento 

A etapa de operação do empreendimento ocorrerá por meio do início das 
instalações das residências e demais construções previstas para as unidades 
habitacionais já que a etapa de instalação se refere à implementação da infraestrutura 
para as unidades e construção da portaria e clube de lazer. Importante destacar que 
cada edificação deverá ser aprovada do ponto de vista arquitetônico pelo município e 
deverá apresentar alvará para construção e posterior habite-se. 

A operação implicará em obras de construção civil, com casas de alvenaria e 
outros materiais, demandando serviços especializados para elaboração dos projetos e 
empresas de construção civil para sua edificação. 

Neste empreendimento, os projetos de edificação das unidades privativas, sendo 
estes residenciais ou comerciais, devem seguir diretrizes urbanísticas e arquitetônicas 
(taxa de ocupação do lote, recuos mínimos, altura máxima, número de pavimentos) e 
normas de construção (restrições de tráfego de máquinas e equipamentos, 
armazenamento de materiais, boa conduta na obra, etc.) definidas pelo empreendedor 
de forma a garantir o bem-estar e a convivência harmônica no empreendimento. 

Na questão urbanística estas normas dizem respeito à impermeabilização do solo, 
recuo das construções em relação à rua e aos limites da unidade, altura das obras, etc., 
visando à manutenção das melhores condições de luminosidade e ventilação nas 
unidades habitacionais e o padrão paisagístico do empreendimento. A observância 
destas diretrizes será de responsabilidade da associação comunitária administrada pelos 
proprietários. 

3.2.9.1. Descrição dos Sistemas de Manutenção e Conservação 

A operação e a manutenção do empreendimento serão realizadas por uma 
Associação de Moradores que fará a fiscalização dos padrões construtivos e das regras 
de convívio harmônico. Além disso, esta associação é responsável pela administração, 
controle da segurança, fiscalização dos aspectos urbanísticos e manutenção do 
paisagismo, clube e da limpeza das ruas internas. O modelo de autogestão dessa 
associação será o desenvolvido pela empresa Alphaville Urbanismo S.A. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

62 
 

Por meio desde modelo, serão definidas diretrizes construtivas e normas de 
conduta, objetivando preservar a qualidade urbanística, ambiental e de vida na área do 
empreendimento. A execução e a fiscalização destas normas e diretrizes constituem 
responsabilidades de uma associação de moradores e proprietários, que deverá ser 
instituída antes da entrega do empreendimento e posteriormente transferida aos 
moradores. 

Além da fiscalização dos padrões construtivos e das regras de convívio 
harmônico, essa Associação também será responsável pela realização, operação e 
manutenção do empreendimento, que contemplarão: 

 Manutenção paisagística – compreendendo as conservações arbóreas e 
herbácea através da manutenção da vegetação original e monitoramento da 
vegetação; 

 Conservação da estrutura do empreendimento – através da manutenção de 
muros, portaria, gradis, área de clube, sarjetas através de limpeza, pintura e 
reformas quando necessário; 

 Controle da segurança – efetuada através de equipe de vigilância particular, 
realizado por meio da terceirização de serviços e da segurança pública local nos 
casos de ocorrências que demandem sua presença; e orientação para prevenção 
e incentivo ao comportamento seguro dos moradores; 

 Administração e manutenção dos clubes – cada clube será mantido pela 
associação, responsável por toda a manutenção e conservação do 
empreendimento; 

 Manutenção e limpeza das áreas internas – realizadas periodicamente e 
conforme a necessidade, por meio de varrição, coleta e disposição final adequada 
dos resíduos; 

 Manutenção e fiscalização dos aspectos urbanísticos – definição e fiscalização 
da observância das diretrizes arquitetônicas e normas de construção pelos 
proprietários. 

3.2.9.2. Aspectos Institucionais da Operação 

A administração do empreendimento empregará a fórmula de autogestão, que 
envolve os moradores na administração de cada empreendimento e garante o controle 
sobre manutenção, administração dos residenciais e áreas comerciais, empresariais e 
de serviço. A empresa coloca à disposição profissionais especializados, oferecendo 
estrutura jurídica e administrativa inicial no que diz respeito à segurança, manutenção, 
análise e aprovação dos projetos que serão apresentados pelos proprietários. 

Formado o Conselho da Associação, serão criadas as diretorias técnica, 
financeira e administrativa para cuidar de cada uma das áreas do empreendimento. A 
autogestão é baseada em normas claras que orientam a vida de quem pretende morar 
no Alphaville Paraná. Essas normas dizem respeito a restrições construtivas e regras de 
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convívio que devem ser respeitadas para garantir a segurança e o bem-estar de todos. 
A fiscalização fica a cargo das Associações, que obtém recursos por meio da taxa de 
manutenção paga por todos os proprietários. 

3.2.9.3. Mão de Obra Utilizada na Etapa de Operação 

Na fase de operação está prevista a geração de 4.036 empregos considerando o 
masterplan completo. Considerou-se, para determinação deste valor, a expectativa de 4 
novos empregos por unidade habitacional, e não foram considerados nestes cálculos os 
empregos gerados pelas unidades comerciais e multiuso. 

3.2.9.4. Cronograma de Ocupação e Estimativa de População do 
Empreendimento 

O cronograma de ocupação das unidades comercializadas obedece, via de regra, 
uma dinâmica bem diferente. As construções das residências dentro das unidades 
habitacionais não são usualmente iniciadas logo após a aquisição da área e, em muitos 
casos, pode demorar mais de dez anos para se consolidar. Algumas dessas áreas, 
inclusive, são adquiridas por investidores, visando a uma futura revenda com 
capitalização da valorização imobiliária. 

Com base em projetos similares de ocupação residencial e de uso misto, pode-se 
considerar que a ocupação estará consolidada a partir do momento em que o número 
de residências concluídas chegarem a 55 ou 65% do número total projetado, situação 
esta que é atingida normalmente em um prazo entre quinze e vinte anos. 

O dimensionamento da população de projeto, na condição de ocupação plena das 
unidades habitacionais, inclui quantificações de população residente (fixa) e população 
empregada (flutuante). 

Trata-se, portanto, de uma “População Máxima Teórica”, que constitui parâmetro 
de referência para o dimensionamento da capacidade dos sistemas de infraestrutura 
(abastecimento de água, coleta e disposição de resíduos, coleta e tratamento de 
esgotos, rede viária e outros). Baseada na experiência dos outros empreendimentos da 
AlphaVille Urbanismo S.A., a População Máxima Teórica do empreendimento imobiliário 
dificilmente será atingida, pois a condição de ocupação plena de todas as unidades 
habitacionais é hipotética, não tendo ainda se verificado na prática. Isto porque algumas 
unidades podem ser adquiridas como forma de investimento ou, em outros casos, 
verifica-se um único proprietário com mais de uma unidade, unificando-as. 

Assim sendo, a “População Máxima Provável” de cada empreendimento será 
menor que a “população máxima teórica”, atingindo 85%. Portanto, considerando o final 
de plano, a população máxima teórica seria de 4.036 habitantes, contudo, considerando 
a taxa de 85%, a população máxima provável é de 3.388 habitantes no 25º ano. Vale 
mencionar que a população máxima provável de 3.388 não corresponde exatamente aos 
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85%, visto que a segunda fase de lançamento (residenciais 3 e 4) ainda estará no 23º 
ano de operação uma vez que será lançada 2 anos após a Fase 1 (residenciais 1 e 2). 
Para o cálculo da população residente unifamiliar adotou-se a hipótese de 4,00 
habitantes / unidade. 

A ocupação do empreendimento se dará de maneira progressiva, e começa a 
contar a partir da entrega da obra, ou seja, quando a implantação do empreendimento 
for concluída. Deste modo, a Figura 3.51 apresenta a curva de ocupação do 
empreendimento Alphaville Paraná, mostrando a evolução da ocupação do 5º ano até o 
25º ano. Nesse sentido, o 5º ano corresponde a ocupação prevista para 5 anos após o 
término das obras, previsto para 2019, considerando o início da obra em 2017. Assim, a 
projeção é que em 2024 tenham 200 unidades ocupadas com previsão de 800 habitantes 
e que em 2050 tenham 847 unidades com previsão de 3.388 habitantes. 

 
Figura 3.51 – Projeção da ocupação do Alphaville Paraná 

3.3. Planos e Programas Governamentais 

Este item tem por objetivo considerar os planos e programas governamentais 
propostos e em implantação na área de influência do empreendimento, com a finalidade 
de avaliar se o empreendimento proposto é compatível ou não com os mesmos, 
conforme determinado pela Resolução CONAMA 01/86. 
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Em âmbito estadual, o programa de Meio Ambiente do Governo do Paraná tem 
como objetivo conservar a biodiversidade através de instrumentos de controle da 
qualidade ambiental, mediante a gestão, conservação e recuperação dos recursos 
naturais, água, ar, solo, flora e fauna, e desenvolver instrumento de organização e 
gerenciamento dos limites de uso e ocupação do território paranaense. 

Além deste mencionado anteriormente, há diversos projetos, planos e programas 
governamentais em âmbito estadual relacionados com a gestão dos recursos hídricos, 
atmosféricos, biodiversidade e florestas, resíduos sólidos, controle e monitoramento 
ambiental, saneamento ambiental, gestão territorial e educação ambiental. 

A manutenção de uma grande parte da Fazenda como Área de Preservação é 
compatível com o Programa Paraná Biodiversidade que difunde técnicas de mínimo 
impacto produtivo, isolamento de áreas, educação ambiental e recuperação de 
ambientes em regiões consideradas Corredores da Biodiversidade. Estes corredores 
estão sendo formados por meio da conexão de remanescentes florestais – áreas de 
preservação permanente (matas ciliares, encostas e topos de morros), reservas legais, 
parques, reservas particulares do patrimônio natural (RPPN), estações ecológicas, entre 
outras, no Estado do Paraná. 

Ainda neste contexto, o Programa de Áreas Estratégicas para a Conservação da 
Biodiversidade no Paraná de ferramenta para gestão ambiental com base no 
planejamento da paisagem, delimitando as áreas de maior importância para a 
biodiversidade paranaense. Este projeto visa a conservação dos remanescentes 
florestais e a restauração de áreas para a formação de corredores ecológicos, 
coincidindo, conforme citado, com a premissa do projeto do Alphaville Paraná que prevê 
a preservação de 60,13% do total da gleba destinada ao empreendimento, conforme 
apresentado no Item 3.2.1 Projeto de Implantação. 

Os Planos Municipais para a Gestão dos Recursos Hídricos elaborados pelos 
municípios possuem como principais objetivos: assegurar à atual e às futuras gerações 
a necessária disponibilidade de água com qualidade adequada para seu uso; o uso 
racional e integrado dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável 
e, por último, a preservação e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, quer sejam 
de origem natural, quer decorrentes do uso inadequado, não só das águas, mas também 
dos demais recursos naturais. 

A Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa, instituída pelo Decreto nº 3.148, 
de 15 de junho de 2004, tem por finalidade assegurar a manutenção da diversidade 
biológica e do fluxo gênico, da integridade biótica e abiótica dos ecossistemas bem como 
das relações intra e interespecíficas, através da implementação de ações integradas e 
mecanismos de proteção à fauna e suas funções ecológicas. Nesse contexto, a 
preservação de uma superfície de 2.298.662m² prevista pelo projeto do empreendimento 
Alphaville Paraná contribui para o atendimento do objetivo da Política Estadual de 
Proteção à Fauna Nativa. 

Cabe aqui destacar que a área do empreendimento proposto Alphaville Paraná 
está inserida na Área de Proteção Ambiental – APA do Rio Verde, instituída e 
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regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.375 de 31 de setembro de 2.000 e pelo 
Decreto Estadual nº 6796 de 19 de dezembro de 2012, que estabelece o Zoneamento 
Ecológico-Econômico da APA do Rio Verde, destacando-se os seguintes objetivos: a) 
disciplinar o processo de uso e ocupação do solo na APA do Rio Verde, conciliando a 
existência de atividades econômicas com a manutenção da qualidade hídrica e 
ambiental; b) proteger a diversidade biológica; c) recuperar e manter a cobertura vegetal 
nativa, especialmente nas áreas de maior fragilidade ambiental e d) assegurar à atual e 
às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos. 

Deve ser feita menção ao Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 
Metropolitana de Curitiba – RMC (COMEC, 2006), iniciado do 2006, com duas linhas de 
estratégia para o ordenamento territorial. A primeira linha refere-se as seguintes 
questões: 

 Delimitação de mananciais; 

 Instrumentos mananciais; 

 Esgotamento sanitário; 

 Relocação de famílias em áreas de uso controlado; 

 Instrumentos para o manejo rural; 

 Emissão de anuência prévia da COMEC; 

 Empreendimentos urbanísticos; 

 Áreas de interesse do Carste; 

 Instrumentos para as áreas definidas como de proteção; 

 Várzeas do Iguaçu; 

 Desfragmentação florística. 

Já a segunda linha estratégica trata dos seguintes assuntos: 

 Vazios urbanos; 

 Áreas de expansão; 

 Industrias; 

 Sistema viário metropolitano. 

Conforme será observado ao longo deste Estudo de Impacto Ambiental, 
principalmente sobre a concepção urbanística do projeto, das áreas de restrições legais 
e ambientais, das fragilidades, dos impactos e das medidas e programas ambientais, há 
uma grande afinidade do projeto proposto com a maior parte das linhas estratégicas 
deste plano. 
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Além disso, este Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana 
de Curitiba – RMC (COMEC, 2006), vislumbra a formação de uma rede de cidades que 
desempenhariam funções específicas e complementares entre si, apontando a evidencia 
de que as áreas urbanas e as atividades econômicas com maior potencial de geração 
de renda estariam vinculadas mais fortemente aos municípios de Curitiba, São José dos 
Pinhais, Araucária e Campo Largo. 

No referido plano, as estratégias de ocupação do espaço e distribuição das 
funções urbanas entre as cidades, mantiveram coerência com as restrições e 
condicionantes naturais para o uso do solo regional e com as necessidades de 
preservação das bacias como mananciais hídricos (COMEC, 2006). 

Nesse contexto, considerando a proposta do empreendimento Alphaville Paraná 
pode-se inferir que o mesmo é compatível com as políticas públicas adotadas para a 
região, especialmente no que diz respeito à ocupação de áreas com baixa fragilidade 
ambiental e sem restrições ambientais, e busca pela preservação e manutenção da 
qualidade do meio ambiente. 

Em âmbito municipal, destaque se faz para o Plano Municipal de Saneamento 
Básico, onde são estabelecidos os programas e projetos com objetivo de planejar as 
ações de saneamento no município, atendendo aos princípios da Política Nacional de 
Saneamento Básico (Lei n° 11.445/07) com vista à melhoria da salubridade ambiental, à 
proteção dos recursos hídricos e à promoção da saúde pública. Nesse contexto, o 
empreendimento vai ao encontro de tais premissas, visto o planejamento e preocupação 
do empreendedor e empreendimento com relação à qualidade dos cursos hídricos. 

Cabe destacar também o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 
Município de Campo Largo que contempla a análise das perspectivas de 
desenvolvimento que buscam o crescimento econômico sob a ótica do desenvolvimento 
sustentável, compatibilizando o uso e a ocupação atual dos seus espaços considerando 
os recursos naturais: água, solo, fauna e flora, imprescindíveis ao bem-estar das 
presentes e futuras gerações. O empreendimento Alphaville Paraná se enquadra nas 
premissas previstas no PDI de Campo Largo, conforme será detalhado neste Estudo de 
Impacto de Ambiental. 

A luta pela preservação ambiental tem sido um trabalho constante, e a sociedade 
precisa compreender que ocupação e preservação não são objetivos inconciliáveis, 
inclusive a ideia antagônica de que a preservação ambiental e o desenvolvimento 
econômico não possam andar juntos não pode mais ser aplicada, desde que houve o 
entendimento da importância do conceito de desenvolvimento sustentável, que pauta 
sua ação em um importante tripé que abrange os aspectos ambiental, econômico e 
social. 

O que deve ser efetivamente cobrado pela sociedade e pelos atores sociais que 
estão intimamente vinculados nas questões ambientais, como órgãos públicos e 
licenciadores, é que um empreendimento que pretende se instalar em qualquer local do 
país, desde que enquadrado na respectiva lei de zoneamento, precisa mostrar sua 
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adequação a esse conceito de desenvolvimento sustentável. A concepção urbanístico-
ambiental apresentada pelo projeto Alphaville Paraná tem justamente este objetivo. 

Além disso, o empreendimento em questão pode também funcionar como modelo 
de urbanização e indutor ao planejamento de futuras ocupações que possam ocorrer em 
Campo Largo. O projeto estabelece políticas diferenciadas de ocupação do solo, que 
podem resultar em benefícios para a população como um todo. A preservação do 
ambiente natural e a dinamização da economia por meio da geração de empregos e 
serviços permanentes são alguns dos fatores que certamente contribuirão para a 
melhoria da qualidade de vida da população local. 

3.4. Alcance Socioeconômico e Participação da Comunidade Local 

O alcance socioeconômico do empreendimento proposto Alphaville Paraná será 
significativo para a região em que se pretende instalar, uma vez que projeto está 
adequado aos instrumentos de planejamento da ocupação urbana definido pelo órgão 
competente e legislações vigentes, fato que confere um caráter de sinergia às suas 
proposições – tanto as ambientais, expressas neste EIA, quanto às de cunho estrutural 
e urbanístico expressas no projeto de engenharia. Isto é, o projeto se coloca como 
instrumento de consolidação das políticas de ocupação de Campo Largo e da Região 
Metopolitana de Curitiba, instituídas pela prefeitura municipal e COMEC 
respectivamente, e, com isso, tem o potencial de garantir a sua parte na manutenção e 
melhoria da qualidade ambiental da região planejada neste documento técnico. 

No contexto local, o empreendimento proposto estabelecerá políticas 
diferenciadas de ocupação do espaço, que resultarão em benefícios para a vizinhança. 
A conservação e recuperação do ambiente natural e a dinamização da economia são 
alguns dos fatores que contribuirão para a melhoria da qualidade de vida da população 
local, em relação ao uso atual da gleba. 

Em relação à modificação da economia local por meio da geração direta de 
empregos, destaca-se essa ocorrência em todas as fases do empreendimento. 
Considerando a fase de planejamento há toda uma dinâmica de geração de renda em 
função dos estudos necessários para o empreendimento e em relação à fase de 
instalação onde haverá geração de emprego direto e indireto vinculada às suas fases de 
construção, com a previsão de geração de empregos também na fase de operação. 

Durante a fase de operação do empreendimento, estima-se que a administração 
do mesmo deverá manter funcionários e cumprirão a função de zelar pelo patrimônio 
coletivo, assegurando a preservação do acervo ambiental, além de todos os serviços 
gerados pelas áreas comuns. 

Haverá uma grande demanda no atendimento das necessidades individuais das 
residências. Esta ação será positiva, pois permanecerá com a necessidade de utilização 
de recursos humanos junto à comunidade de entorno, em atendimento às demandas, 
corroborando com o crescimento da economia da área de influência. 
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Em relação à demanda de colaboradores está prevista uma geração total de 4.540 
novos empregos, considerando o masterplan do empreendimento Alphaville Paraná, 
sendo 504 durante a fase de obras (implantação) e 4.036 durante a etapa de operação 
do empreendimento proposto. 

Este aspecto de natureza positiva e permanente deve acarretar um aquecimento 
da economia local melhorando as oportunidades de emprego formal na região de 
instalação do empreendimento, permitindo que as pessoas trabalhem mais próximas às 
suas casas diminuindo os deslocamentos e a necessidade de transporte público por 
longos períodos, trazendo um conforto muito maior as pessoas, sendo estes, dentre 
outros, alguns dos resultados benéficos do alcance socioeconômico proporcionado pelo 
empreendimento a ser implantado. 
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4. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

Segundo Sanchez (2006) existem duas abordagens para elaboração de estudos 
de impacto ambiental: 

 Exaustiva: busca um conhecimento quase que enciclopédico do meio e supõe 
que quanto mais se disponha de informação, melhor será a avaliação; 

 Dirigida pressupõe que só faz sentido levantar dados que serão efetivamente 
utilizados na análise dos impactos, ou seja, serão úteis para a tomada de 
decisões. Trabalha com hipóteses, neste caso a estimativa dos possíveis 
impactos decorrentes do empreendimento. 

O Estudo de Impacto Ambiental em elaboração vem sendo construído baseado 
numa miscelânea dessas abordagens, considerando que as áreas de estudo foram 
definidas por uma perspectiva exaustiva e o escopo das diferentes disciplinas de estudo 
foi definido de forma dirigida, baseado na tipologia do empreendimento. 

A escolha da alternativa de caracterizar ambientalmente uma determinada área, 
hipoteticamente mais abrangente que as de influência de impacto, permite definir com 
maior exatidão a real extensão dos impactos considerando os aspectos ambientais 
levantados e sua relação com o empreendimento em suas diferentes fases e etapas. 

Corroborando a isso, Sanchez (2006) cita que uma das funções dos estudos de 
base é fornecer dados para confirmar a identificação preliminar e para a previsão da 
magnitude dos impactos. Quanto mais se conhece sobre o meio maior a capacidade de 
prever impactos e gerenciá-los. Neste sentido, percebe a importância de uma definição 
precisa do atributo espacial na previsão e análise dos impactos ambientais, seja na 
abordagem qualitativa ou quantitativa (magnitude do impacto), fato que só poderá ser 
alcançado depois de analisado o meio ambiente e sua relação com o empreendimento 
proposto. 

Por fim, não se deve confundir área de estudo com área de influência. Este último 
termo designa a área geográfica que pode sofrer as consequências, diretas ou indiretas, 
do empreendimento. Portanto a área de influência somente poderá ser conhecida depois 
de concluídos os estudos (SANCHEZ, 2006). 

Sendo assim, para este Estudo de Impacto Ambiental – EIA foram definidas duas 
áreas de caracterização ambiental e outras três para fins de abrangência ou influência 
de impacto ambiental. 

As áreas de estudo serão definidas em função do nível de detalhamento e fonte 
de informação, sendo elas: 

 Área Expandida de Avaliação Ambiental: será caracterizada por dados 
secundários, abrangendo superfícies externas e extensivas, sendo aquelas que 
não serão diretamente afetadas pelo empreendimento proposto, em geral será 
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considerada a Bacia do Rio Verde a montante do reservatório da REPAR, 
podendo haver variações conforme a disciplina estudada; 

 Área Específica de Análise Ambiental: compreende a Fazenda Timbutuva, que 
terá parte de sua superfície diretamente afetada pelo empreendimento proposto. 
Neste perímetro os estudos ambientais serão elaborados por dados primários, 
coletados in loco, com analise auxiliada por dados secundários. 

 

Cada disciplina abordada neste Estudo de Impacto Ambiental – EIA, devido suas 
dinâmicas e interações ambientais considerou uma delimitação determinada que será 
detalhada em seus respectivos itens. 

Depois de caracterizado o empreendimento proposto e entendida sua dinâmica, 
o cruzamento desses dados com as informações ambientais das diferentes áreas de 
estudo permitirá a delimitação ou espacialização, numa abordagem de estimativa ou 
prévia, das áreas possivelmente afetadas pelo empreendimento proposto, sejam eles 
benéficos ou adversos. 

Esta definição de áreas de abrangência de impacto foi conduzida conforme 
proposto no Termo de Referência, considerando as três áreas detalhadas no Item 8. 
Delimitação das Áreas de Abrangência de Impactos Ambientais: 

 Área Diretamente Afetada (ADA); 

 Área de Influência Direta (AID); 

 Área de Influência Indireta (AII). 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Os estudos ambientais para fins de diagnose foram realizados com bases 
conceituais diferenciadas, determinadas por duas áreas distintas: A Área Expandida de 
Avaliação Ambiental que corresponde a uma superfície mais abrangente onde se utilizou 
dados secundários como fonte de informação; e a Área Específica de Análise Ambiental, 
neste caso, a Fazenda Timbutuva, local onde se pretende implantar o empreendimento 
proposto e, devido a isso, foram elaborados os estudos ambientais a partir de dados 
primários. 

A elaboração do diagnóstico ambiental para as diferentes áreas de estudo 
consistiu na coleta e análise multidisciplinar de informações ambientais relacionadas aos 
seguintes meios: Físico, Biótico e Antrópico. 

O meio físico buscou levantar informações pertinentes a aspectos meteorológicos 
(clima, níveis de pressão sonora e poluição atmosférica), geológicos, geomorfológicos, 
hidrogeológicos, pedológicos e hidrológicos, inclusive com a avaliação da qualidade da 
água. Estas informações, para a Área Específica de Análise Ambiental (Fazenda 
Timbutuva) foram coletadas em campo e geradas em ambiente de geoprocessamento 
por meio de levantamentos topográficos e imagens aéreas. As informações da Área 
Expandida de Avaliação Ambiental foram obtidas por meio de bases secundárias e 
literatura. 

O meio biótico objetivou obter e analisar informações da flora terrestre, com dados 
sendo coletados por meio de caminhamento em campo e alocação de parcelas 
fitossociológicas na Área Específica de Análise Ambiental (Fazenda Timbutuva), que 
permitiram estabelecer o tipo e o estágio de desenvolvimento da vegetação como um 
todo; e fauna, com expedições de campo e uso de técnicas específicas de identificação 
para cada grupo, além de dados secundários, obtidos da literatura, especialmente da 
Bacia do Rio Verde (Área de Proteção Ambiental) para a caracterização da Área 
Expandida de Avaliação Ambiental. 

Quanto ao meio antrópico, a região onde se insere a Fazenda Timbutuva foram 
realizadas entrevistas e coletadas informações amostrais de usos e ocupações que 
caracterizem de forma geral a região onde o empreendimento proposto se insere. Além 
disso, foram utilizados dados secundários, de censos, permitindo conhecer a dinâmica 
populacional e econômica do contexto regional. Quanto ao estudo do tráfego foram 
realizadas contagens em locais específicos, com a determinação do nível de serviço 
atual dessas vias ou intercessões, frente a cenários futuros considerando a evolução da 
ocupação urbana dos municípios vizinhos e da região. 

Em relação as informações cartográficas apresentadas neste Estudo de Impacto 
Ambiental, os mapas foram georreferenciados no datum SIRGAS 2000, conforme a 
Resolução do Presidente do IBGE Nº 1, de 25 de fevereiro de 2005, que estabeleceu o 
Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), em sua realização do 
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ano de 2000 (SIRGAS2000), como novo sistema de referência geodésico para o Sistema 
Geodésico Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN). 

Esta Resolução também estabeleceu um período de transição, não superior a dez 
anos (25/02/2015), que os usuários deverão adequar e ajustar suas bases de dados, 
métodos e procedimentos ao novo sistema (SIRGAS2000). Essa mudança ocorre para 
qualquer um que necessite receber ou fornecer informações espaciais em escalas 
relevantes de e para o governo e de e para as instituições produtoras de cartografia no 
Brasil. Resumindo, para todos os que fazem uso ou produzem informações geográficas. 

Considerando as diferentes áreas de estudo, os mapeamentos da Área Expandida 
da Caracterização Ambiental para o Estudo de Impacto Ambiental, que possivelmente 
coincidirão com a Área de Influência Indireta, tem como fonte de dados secundários o 
estudo de Eutrofização em reservatórios: Gestão Preventiva – Estudo Interdisciplinar na 
Bacia do Rio Verde, PR e o Diagnóstico Ambiental da APA do Rio Verde (estudo cedido 
pela COMEC), os quais disponibilizam seus mapeamentos e dados geoespaciais da 
região em escala 1/100.000 em folha A4. 

Desta forma, os mapas com base em informações de dados secundários serão 
apresentados na escala 1/85.000 em folha A3, sendo esta escala considerada 
apropriada, visto que a ampliação de dados em 1/100.000 em escalas superiores não 
contribui para um maior detalhamento das informações. 
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5.1. Meio Físico 

Constitui a avaliação dos aspectos meteorológicos, geológicos, geomorfológicos, 
hidrogeológicos, pedológicos e hidrológicos, inclusive com a avaliação da qualidade de 
água por meio da análise de amostras coletadas em locais específicos, conforme 
descrito a seguir. 

5.1.1. Meteorologia 

A Meteorologia é a ciência que estuda os processos físicos que governam o 
comportamento da atmosfera e as interações entre os fenômenos atmosféricos e a 
superfície da Terra. Para isto a Meteorologia emprega as equações clássicas da Física, 
ferramentas matemáticas e computacionais para representar de uma maneira objetiva a 
estrutura e o movimento da atmosfera (UFSM, 2014). 

As áreas da Meteorologia abordadas no estudo serão: Clima e Condições 
Meteorológicas, Qualidade do Ar (Química Atmosférica) e Nível Sonoro Ambiente. 

5.1.1.1. Clima e Condições Meteorológicas 

O clima de uma região pode ser caracterizado face ao comportamento de algumas 
variáveis mensuráveis direta ou indiretamente, tais como: precipitação, temperatura, 
umidade, insolação e outras tantas. O comportamento desses indicadores reflete um 
conjunto de situações impressas na atmosfera local por certos fenômenos que, muitas 
vezes, são originados em locais afastados. 

As características naturais, a localização geográfica, as diferentes altitudes e a 
dinâmica das massas estão relacionadas diretamente com as particularidades do clima 
de uma dada região. 

Segundo Mendonça (2007) o clima no Brasil pode ser dividido em cinco 
macrotipos: 

 O Clima Equatorial (superumido e quente) ao norte coincidindo com a região 
da floresta Amazônica, com influência da Zona de Convergência Intertropical, da 
Massa de ar equatorial continental e da Massa equatorial atlântica; 

 Clima Tropical Equatorial (quente e úmido) que se distribui em parte da 
região norte e nordeste, com influência da Zona de Convergência Intertropical e 
das massas equatoriais continentais, equatorial atlântica sul e norte, tropical 
continental e tropical atlântica; 

 Clima Tropical Litorâneo do Nordeste Oriental, que se distribui na região 
nordeste no litoral atlântico, fortemente influenciada pelas massas de ar úmidas 
provenientes do oceano Atlântico e pela Zona de Convergência Intertropical; 
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 Clima Tropical Úmido-Seco ou Tropical do Brasil Central consiste na Área 
de domínio morfoclimático do cerrado, que devido a sua posição geográfica é 
controlado por sistemas atmosféricos equatoriais e tropicais, além de contar com 
considerável atuação extratropical; e 

 Clima Subtropical Úmido atuante sobre a região sul do Brasil, controlado por 
massas de ar tropicais e polares, e por massa de ar equatorial continental 
particularmente atuante na estação do verão. 

 

A região onde se insere o estado do Paraná se enquadra no macrotipo climático 
Subtropical Úmido, sendo o município de Campo Largo caracterizado por haver inverno 
fresco a frio. Uma das principais características que diferem o clima do Sul do restante 
do País é sua maior regularidade na distribuição anual de pluviometria, associada às 
baixas temperaturas do inverno. Essas características são resultantes da associação 
entre a posição geográfica, seu relevo e a atuação de sistemas atmosféricos 
intertropicais e polares (MENDONÇA, 2007). 

Segundo a classificação de Koppën o município de Campo Largo e região se 
enquadram no tipo Cfb, como Clima Subtropical, conforme Figura 5.1. 

 
Figura 5.1 – Classificação Climática Segundo Köppen para o Paraná 
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Para esta analise climática foram utilizados dados do período de 2004 a 2015 e 
das normais climatológicas (série de 1961 a 1990), obtidos junto à estação meteorológica 
de Curitiba-PR nº 83842, fornecidos pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). 
Tal escolha é justificada pela ausência de estações climatológicas monitorando a região 
do município de Campo Largo, considerando a série e parâmetros utilizados, havendo, 
portanto, a extrapolação dos dados da estação de Curitiba. 

5.1.1.1.1. Massas de Ar 

Massa de ar é uma parcela extensa e espessa da atmosfera, com milhares de 
quilômetros quadrados de extensão, que apresenta características próprias de pressão, 
temperatura e umidade, determinadas pela região na qual se originam. Devido às 
diferenças de pressão, as massas de ar que compõem a atmosfera estão em constante 
movimento. A atuação das principais massas de ar na América do Sul pode ser 
observada na Figura 5.2. 

A Região Sul, mais precisamente o Estado do Paraná, devido à sua posição 
geográfica, é controlada por massas de ar tropicais e polares, além de contar com 
atuação de massas de ar equatoriais continentais particularmente no verão. Dessa 
forma, as principais massas atuantes na região durante o ano são a Massa Tropical 
Atlântica (MTA), a Massa Tropical Continental (MTC), a Massa Polar Atlântica (MPA) 
e a Massa Equatorial Continental (MEC). 

A Massa Tropical Atlântica (MTA) origina-se no centro de altas pressões 
subtropicais do Atlântico e, portanto, possui temperaturas e umidade elevadas, atuando 
durante todo o ano no clima brasileiro. A Massa Tropical Continental (MTC) se 
configura como um bolsão de ar de características próprias, que se desloca e interage 
com o ar de outras localidades. Forma-se na região central da América do Sul, no final 
do inverno e início da primavera, antes de começar a estação chuvosa. A Massa Polar 
Atlântica (MPA) é originada do acúmulo de ar polar frio e úmido sobre o oceano 
Atlântico. É atraída pelas baixas pressões tropicais e equatoriais e se favorece pela calha 
natural de drenagem da Bacia Planaltina. A Massa Equatorial Continental (MEC) é 
uma massa de ar com elevada temperatura e umidade, e tem uma maior proximidade 
com a linha do Equador. Origina-se sobre uma superfície úmida, com uma caudalosa 
rede de drenagem coberta por uma densa floresta, determinando a grande umidade nela 
contida, influenciando diferentes regiões do Brasil e América do Sul (MENDONÇA, 
2007). 
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Onde: MEAN – Massa Equatorial do Atlântico Norte 
 MEAS – Massa Equatorial do Atlântico Sul 
 MEC – Massa Equatorial Continental 
 MTA – Massa Tropical Atlântica 
 MTC – Massa Tropical Continental 
 MTP – Massa Tropical Pacífica 
 MPA – Massa Polar Atlântica 
 MPP – Massa Polar Pacífica 
FONTE: MENDONÇA, 2007. 

Figura 5.2 – Massas de ar atuantes na América do Sul 
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5.1.1.1.2. Precipitação 

Entende-se por precipitação todas as formas de água, líquida ou sólida, que caem 
das nuvens. Podem ser na forma de aguaceiros, chuva, chuvisco, granizo, neblina, neve, 
orvalho ou geada. 

A região de Campo Largo possui certa uniformidade na distribuição do regime de 
chuvas ao longo do ano, não apresentando uma estação seca definida, com ocorrência 
de geadas severas e frequentes no inverno (estação menos chuvosa). Além disso, há 
uma tendência de aumento na média anual de precipitação na região, conforme dados 
das últimas décadas. Apesar do clima local caracterizar-se pela ausência de estação 
seca definida, o trimestre menos chuvoso é junho, julho e agosto, com precipitação 
média entre 250 a 350mm, enquanto o trimestre mais chuvoso é composto pelos meses 
de dezembro, janeiro e fevereiro, com volume normalmente entre 400 a 500mm (IAPAR, 
2013). 

Conforme dados do período de 2004 a 2015 (Tabela 5.1) nota-se que o mês com 
menor precipitação atingiu 3,2mm (junho de 2007), valor considerado bastante inferior à 
média mensal deste mês comparado ao período completo analisado (118,5mm). O maior 
valor observado foi de 436,9mm em janeiro de 2010, coincidindo com o mês que possui 
maior média mensal no período avaliado. Nota-se ainda uma condição diferenciada em 
relação ao ano de 2013, que obteve em junho o maior volume de chuva para o mês 
(308,9 mm) e em janeiro o menor valor para o mês no período considerado (77,6 mm), 
demonstrando uma situação atípica em relação a distribuição das chuvas neste ano. 
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Tabela 5.1 – Precipitação no período de 2004 a 2015 e 1961 a 1990 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MÉDIA 
NORMAL 

1961-1990 

Jan 186,4 181,5 147,6 286,7 190,2 223,7 436,9 338,8 121,0 77,6 242,5 180,5 217,8 171,8 

Fev 72,6 82,7 174,7 152,3 134,6 124,9 178,7 293,1 198,8 197,7 110,2 243,1 163,6 157,6 

Mar 180,9 78,9 165,0 139,3 187,6 107,4 208,8 75,6 48,0 134,4 232,0 193,7 146,0 138,8 

Abr 99,0 148,8 22,8 108,2 174,2 52,6 207,3 108,2 182,9 50,8 81,0 52,2 107,3 94,8 

Mai 154,5 118,7 26,0 196,9 68,4 81,2 104,7 33,6 61,8 69,5 87,1 115,1 93,1 101,0 

Jun 72,1 71,3 35,5 3,2 145,8 71,2 86,4 108,8 225,5 308,9 210,4 82,5 118,5 115,6 

Jul 122,4 103,6 46,6 113,3 35,4 247,3 132,9 147,1 108,9 181,8 49,0 189,5 123,2 98,8 

Ago 16,4 146,2 47,5 10,5 165,3 89,4 47,1 260,9 31,5 39,4 62,7 26,0 78,6 73,4 

Set 65,6 248,6 194,9 89,1 44,5 334,3 55,0 59,9 62,8 197,0 176,4 129,7 138,2 119,2 

Out 166,2 211,7 53,0 133,8 278,3 161,4 152,5 191,9 160,1 103,5 116,8 246,7 164,7 133,3 

Nov 120,1 90,5 235,7 125,1 81,6 203,5 98,6 68,0 69,4 96,5 203,4 241,2 136,1 126,9 

Dez 160,5 49,9 103,3 209,6 65,3 177,1 322,1 128,6 254,6 49,2 155,6 259,5 161,3 152,3 

SOMA 1416,7 1532,4 1252,6 1568,0 1571,2 1874,0 2031,0 1814,5 1525,3 1506,3 1727,1 1959,7   

Fonte: INMET, 2016 
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De acordo com as médias mensais do período (média para cada mês de todos os 
anos do período considerado) indicadas na Figura 5.3, percebe-se que os valores 
mensais tendem a obedecer um comportamento condicionado pelas estações do ano 
(linha de tendência), com pequenas discrepâncias. Nota-se um aumento no volume 
pluviométrico a partir da primavera, chegando ao seu maior valor no começo do verão, 
diminuindo gradualmente durante o outono, atingindo seu menor valor no inverno, 
voltando a aumentar na primavera. Dessa forma, a maior média é a do mês de janeiro 
(217,8 mm) e a menor em agosto (78,6 mm), considerando o período avaliado (2004 a 
2015). 

A atuação dos sistemas atmosféricos de origem oceânica (MTA e MPA) e 
equatorial (MEC, no verão) está relacionada diretamente a distribuição da pluviosidade 
na região. 

 
Figura 5.3 – Médias Mensais de Precipitação (2004 a 2015) 

 

As normais de precipitação no período de 1961 a 1990 demonstram um 
comportamento semelhante ao observado nas médias mensais do período mais atual 
(2004 a 2015) (Figura 5.4). Em janeiro se observa a maior média. A partir de fevereiro 
até maio as médias de precipitação caem de forma linear, havendo uma pequena 
elevação até julho e decaindo abruptamente em agosto. A partir daí o comportamento é 
caracterizado pela elevação da pluviosidade até janeiro. 

Nota-se ainda, que o mês com maior diferença entre as duas séries, atual e 
normal, é janeiro, em que a série 2004-2015 apresentou pluviosidade superior à normal 
cerca de 46 mm. 
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Figura 5.4 – Comparativo das médias mensais de precipitação para os períodos de 1961 

a 1990 (normais climatológicas) e 2004 a 2015 

 

Com relação às somas anuais de precipitação de 2004 a 2015 (Figura 5.5), nota-
se uma grande variação entre os maiores e menores valores registrados, cerca de 
778mm. O ano com menor soma foi 2006, impulsionado pelos baixos valores ao longo 
do ano todo, principalmente a partir de abril, quando os volumes ficaram abaixo da média 
mensal do período, exceto pelos meses de setembro e novembro. Já o ano com maior 
soma foi 2010, estimulado pelo grande volume de chuvas em janeiro, março, abril e 
dezembro. 

 

Figura 5.5 – Soma Anual de Precipitação (2004 a 2015) 
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A pluviometria é uma condicionante direta da erosividade. Eventos de intenso 
volume tem maior capacidade erosiva, resultando em perda de solos em taxas 
expressivas. O fato é agravado quando o mesmo se encontra desprovido de cobertura 
vegetacional, situação típica nas etapas de mobilização do solo comumente realizadas 
no início de obras civis. Desta forma, as informações relacionadas a precipitação são de 
grande importância na definição do cronograma de obras, principalmente nas etapas que 
envolvam, de alguma forma, a exposição e mobilização do solo como terraplenagem, 
seja na compatibilização com os períodos de menor pluviometria ou na intensificação 
das medidas de controle de processos erosivos nos períodos de maior pluviometria. 

5.1.1.1.3. Temperatura 

A temperatura atmosférica pode ser considerada como a quantidade de radiação 
solar absorvida pela atmosfera, elevando a temperatura do ar. Quando a radiação solar 
atinge a superfície do solo, uma parcela dessa energia é irradiada, se destinando por 
convecção ou transmissão também para o aquecimento do ar. A temperatura do ar pode 
ser definida em termos de movimento das moléculas de ar – a agitação das moléculas é 
tanto maior quanto maior for à temperatura – ou em termos relativos, com base no grau 
de calor que o ar contém. 

Os registros de temperatura do período de 2004 a 2015, apresentados na Tabela 
5.2, indicam média máxima de 22,9ºC (janeiro de 2014 e 2015) e média mínima é 12,5ºC 
(junho 2009). 
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Tabela 5.2 – Temperaturas médias compensadas dos anos de 2004 a 2015 e 1961 a 1990 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MÉDIA 
NORMAIS 

1961-1990 

Jan 19,9 20,7 22,3 21,4 19,7 20,1 21,7 22,0 20,4 19,9 22,9 22,9 21,2 20,4 

Fev 20,1 20,8 21,7 21,6 20,8 21,5 22,8 21,6 22,2 21,1 22,7 21,4 21,5 20,6 

Mar 19,3 20,8 21,2 22,6 20,0 21,2 20,6 18,9 20,1 19,4 20,4 20,3 20,4 19,6 

Abr 19,0 19,7 17,9 19,4 17,9 18,4 17,6 18,6 18,3 17,7 18,2 18,3 18,4 17,2 

Mai 13,9 17,2 14,2 14,7 15,0 16,1 15,1 14,8 15,2 16,0 16,0 15,9 15,3 14,5 

Jun 14,2 16,5 14,8 15,7 13,7 12,5 13,9 12,7 14,0 14,8 15,2 14,8 14,4 13,1 

Jul 13,0 14,0 15,6 13,1 15,1 13,0 14,9 14,1 13,6 12,9 13,9 14,9 14,0 12,9 

Ago 14,9 16,4 15,7 15,1 15,6 15,1 13,8 14,6 15,9 14,2 15,8 17,4 15,4 14,1 

Set 18,0 14,3 15,3 17,6 14,6 16,4 16,4 14,9 16,8 15,8 17,1 18,1 16,3 15 

Out 16,5 18,0 17,8 18,5 17,6 17,1 16,0 17,4 19,2 17,3 19,0 18,5 17,8 16,5 

Nov 18,6 18,8 18,8 18,5 18,0 22,3 18,7 17,7 19,1 18,9 19,4 19,3 19,0 18,2 

Dez 19,6 19,5 21,2 20,8 19,4 21,2 19,8 19,9 22,6 21,2 21,2 21,8 20,7 19,3 

MÉDIA 17,3 18,0 18,0 18,3 17,3 17,9 17,6 17,3 18,1 17,4 18,5 18,6   

Fonte: INMET, 2016 
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O comportamento mensal do período pode ser observado na Figura 5.6, onde se 
nota uma variação condicionada pelas estações, com aumento das temperaturas a partir 
de agosto e declínio em abril. 

 
Figura 5.6 – Médias mensais de temperaturas (2004 a 2015) 

 

No que diz respeito às médias anuais (Figura 5.7), nota-se um comportamento 
bastante heterogêneo, porém com baixa amplitude nas temperaturas médias do período 
avaliado. De 2004 a 2007 há tendência de aumento das médias anuais. Após 2007 houve 
variação entre 17,3°C e 17,9°C até 2011. Em 2012 a média anual ficou em 18,1°C, 
baixando para 17,4°C em 2013 e voltando a subir em 2014 e 2015, quando atingiu os 
maiores valores do período (18,5°C e 18,6°C respectivamente). 

 
Figura 5.7 – Médias anuais de temperaturas (2004 a 2015) 
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Fazendo um comparativo das temperaturas da normal climatológica com a série 
atual de 2004–2015, nota-se uniformidade na distribuição das medidas ao longo dos 
meses. O mês que contém a maior média mensal de temperatura (fevereiro) coincide 
nas duas séries consideradas, como também o mês de menor valor (julho) (Figura 5.8). 

 
Figura 5.8 – Comparativo das médias mensais de temperatura nos períodos de 1961–

1990 e 2004–2015 

 

5.1.1.1.4. Balanço Hídrico 

O balanço hídrico é a somatória das quantidades de água que entram e saem em 
uma porção do solo em um determinado intervalo de tempo. O resultado é a quantidade 
líquida de água que nele permanece disponível às plantas. Os balanços hídricos são 
utilizados para estimar parâmetros climáticos e, a partir deles, estabelecer comparações 
entre as condições predominantes em locais diferentes (INMET, 2005). 

Determinar o balanço hídrico não é uma atividade simples e, às vezes, nem 
sempre possível. Por essas dificuldades, os pesquisadores estão buscando diversas 
formas de estimar o balanço hídrico como, por exemplo, a partir de variáveis 
meteorológicas. Existem diversos métodos para o cálculo do balanço hídrico, sendo que 
cada um tem uma finalidade diferente. Um dos modelos mais conhecidos foi proposto 
por Charles Warren Thornthwaite (1948) e posteriormente modificado por John Russ 
Mather, (1955), que ficou conhecido como Balanço Hídrico de Thornthwaite e Mather. 

Este modelo inclui estimativas da evapotranspiração real, déficit hídrico e 
excedente hídrico. Esse método considera que a taxa de perda de água por 
evapotranspiração varia linearmente com o armazenamento de água no solo. 
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Tendo em vista que a avaliação do balanço hídrico climatológico é o entendimento 
de seu comportamento, foram aplicadas as normais (série 1961-1990) que 
correspondem a um período maior, consequentemente, com maior número de 
informações, reduzindo assim a influência de disparidades ou anomalias (Figura 5.9 e 
Figura 5.10). 

 
Figura 5.9 – Balanço Hídrico para o período de 1961 – 1990 

 
Prec - Precipitação 
ETP – Evapotranspiração Potencial 
ETR – Evapotranspiração Real / Efetiva 

Figura 5.10 – Balanço Hídrico Normal para o período de 1961 – 1990  
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Conforme Figura 5.9, nota-se que a região de Campo Largo não apresenta 
períodos de deficiência hídrica, pelo contrário, as condições pluviométricas normais para 
a região conferem uma situação de excedente hídrico. 

Apesar do mês de junho não apresentar um volume de chuvas significativo ou 
temperaturas discrepantes em relação aos meses imediatamente anterior e posterior, 
(maio e julho) apresentou um elevado excedente, possivelmente justificado pela menor 
evapotranspiração e evaporação observadas no mês, ou seja, menor perda de água, 
além da reserva de água do solo dos meses anteriores. 

Os valores de excedente hídrico mais baixos, observados em abril e agosto, estão 
atrelados ao fato destes meses apresentarem índice de ETP e ETR muito próximo aos 
índices de precipitação (diferença de aproximadamente 40mm). 

Diferente de outras regiões do Brasil, este balanço hídrico demonstra que mesmo 
havendo variações de precipitação e temperatura ao longo do ano na região, as mesmas 
não são suficientes para criar períodos de retirada e deficiência hídrica. 

5.1.1.1.5. Ventos 

O vento é um fenômeno meteorológico formado pelo movimento do ar na 
atmosfera, gerado por meio de fenômenos naturais como, por exemplo, os movimentos 
de rotação e translação do Planeta Terra e diferenças de pressão atmosféricas entre o 
equador e os polos do planeta. Existem vários fatores que podem influenciar na formação 
do vento, fazendo com que este possa ser mais forte (ventania) ou suave (brisa). Pressão 
atmosférica, radiação solar, umidade do ar e evaporação influenciam diretamente nas 
características do vento. 

Conforme dados do INMET, no período de 2004 a 2015, as médias mensais de 
velocidade dos ventos na Região Metropolitana de Curitiba, que por sua vez abrange 
Campo Largo, variaram entre 1,5 e 2,8 m/s, podendo ser classificadas, segundo a 
classificação de Beaufort (Tabela 5.3), como grau 1 – Leve (A fumaça desvia um pouco 
e indica a direção do vento.) e grau 2 – Brisa leve (Sente-se o vento nas faces. As folhas 
das árvores alvoroçam-se). 

Tabela 5.3 – Classes da Escala de Força de Ventos de Beaufort identificadas para o terreno 
avaliado 

Grau Classificação Velocidade (m/s) Características da Paisagem 

1 Leve 0,3 – 1,5 
A fumaça desvia um pouco e 
indica a direção do vento. 

2 Brisa Leve 1,6 – 3,3 

Sente-se o vento nas faces. 

As folhas das árvores alvoroçam-
se. 

Fonte: MENDONÇA, 2007. 
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A Tabela 5.4 apresenta as médias mensais no período de 2004 a 2015. A menor 
média registrada foi 1,5m/s (maio de 2004 e julho de 2006), enquanto a maior foi 2,8m/s 
(novembro de 2007 e 2008 e outubro de 2011 e 2013). 
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Tabela 5.4 – Médias mensais de velocidade dos ventos (m/s) no período de 2004 a 2015 e 1961 a 1990 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MÉDIA 
NORMAIS 

1961-1990 

Jan 2,2 2,3 2,0 2,3 2,6 2,6 2,5 1,9 2,6 2,6 2,3 2,4 2,4 2,4 

Fev 2,3 2,2 2,1 2,2 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,5 2,3 2,1 2,3 2,2 

Mar 1,8 2,0 2,1 1,8 2,3 SR 2,1 2,4 2,2 2,2 2,2 1,9 2,1 2,1 

Abr 1,8 2,0 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 2,1 2,2 2,0 2,0 1,8 1,9 2,0 

Mai 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 

Jun 1,7 1,6 1,9 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 2,2 2,0 1,9 2,0 

Jul 2,1 1,8 1,5 2,1 1,9 2,0 2,2 1,9 2,2 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 

Ago 2,0 2,0 2,0 2,3 2,4 2,3 2,2 2,7 2,2 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 

Set 2,2 2,3 2,6 2,2 2,6 2,3 2,7 2,4 2,5 2,3 2,6 2,4 2,4 2,5 

Out 2,3 2,2 2,2 2,4 2,7 2,2 2,3 2,8 2,5 2,8 2,5 2,3 2,4 2,5 

Nov 2,4 2,4 2,3 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,5 2,4 2,5 2,7 

Dez 2,3 2,6 2,5 2,0 2,4 2,2 2,3 2,7 2,4 2,5 2,6 2,3 2,4 2,6 

MÉDIA 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1   

SR – Sem registro 
Fonte: INMET, 2016. 
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Tanto as médias de velocidade dos ventos mensais do período atual quanto as 
médias normais (1961-1990) (Figura 5.11) demonstram forte condicionamento às 
estações do ano: no final do inverno e na primavera as velocidades são crescentes e 
elevadas, e no restante do ano as velocidades são menores e tem comportamento 
decrescente do início do verão até a metade do outono. Porém, mesmo com esta 
variação, ainda se enquadram como Brisa Leve, apesar de haver alguns meses na série 
com valores abaixo de 1,8 m/s. 

 
Figura 5.11 – Gráfico de velocidade média mensal de 2004 a 2015 e 1961 a 1990 

 

De acordo com as médias anuais (Figura 5.12), de 2004 para 2008 houve um 
aumento de aproximadamente 0,3 m/s, atingindo seu maior índice (2,3 m/s), voltando a 
baixar cerca de 0,1 m/s na média em 2009. A partir de 2009 nota-se novamente uma 
tendência de aumento nas velocidades médias, decrescendo a partir de 2011 até a 
atualidade. 
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Figura 5.12 – Gráfico de velocidade média anual (2004 a 2015) 

 

Estes ventos classificados como Brisa Leve têm uma predominância de Leste e 
Nordeste, representando aproximadamente 45% e 36%, respectivamente, de frequência 
no período amostrado (Figura 5.13). Fazendo a correlação com as estações do ano, 
nota-se que no Verão, aproximadamente 15% tem direção Leste, pouco mais de 5% de 
Nordeste e menos de 5% das outras direções. No outono, quase 20% tem direção Leste, 
pouco mais de 5% da direção Nordeste e quase nenhuma ocorrência das outras 
direções. No Inverno temos maior predominância de Nordeste (pouco mais de 12%) e 
Leste (quase 7%), ainda com ventos vindos de Sudeste (aproximadamente 3%) e Norte 
(1,5%). Já na primavera temos ventos distribuídos de quase todos quadrantes, mas com 
maior predominância vindos de Nordeste (quase 10%) e Leste (quase 9%). Essas 
correlações foram possíveis por meio do preenchimento do banco de dados do software 
SOLAR com as informações do período de 2004 a 2015 das direções predominantes dos 
ventos obtidas junto ao BDMEP/INMET. 
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Fonte: Gerado em SOLAR, 2016. 

Figura 5.13 – Direção predominante dos ventos (%) (2004 a 2015) 

 

5.1.1.1.6. Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água existente no ar 
(umidade absoluta) e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura 
(ponto de saturação). Ela é um dos indicadores usados na meteorologia para saber como 
o tempo se comportará (fazer previsões). 

Na região onde se insere o município de Campo Largo, a umidade relativa do ar 
é considerada moderada, com média mínima de 72,2% e média máxima de 89,2% 
(Tabela 5.5). 
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Tabela 5.5 – Médias mensais de umidade relativa do ar (%) no período de 2004 a 2015 e 1961 a 1990 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MÉDIA NORMAIS 

Jan 82,6 82,5 76,1 81,7 83,5 80,1 84,4 82,6 79,0 80,5 76,4 76,1 80,5 79,0 

Fev 81,3 77,0 77,8 78,2 79,8 81,6 78,2 82,2 78,3 81,8 76,4 81,3 79,5 80,0 

Mar 81,6 79,2 81,0 74,1 79,3 79,0 82,0 86,6 75,7 83,6 81,6 82,9 80,5 80,0 

Abr 86,0 81,3 78,0 82,9 81,0 80,6 84,0 82,1 82,0 80,9 85,2 81,9 82,2 79,0 

Mai 89,2 80,9 77,9 81,1 78,9 83,3 86,5 82,3 85,6 80,4 83,9 85,8 83,0 82,0 

Jun 85,2 82,6 80,6 72,2 79,9 81,1 82,5 80,6 88,3 87,7 83,8 81,1 82,1 82,7 

Jul 85,6 78,7 74,1 76,1 73,1 89,0 82,5 83,2 81,0 82,0 81,8 84,0 80,9 81,0 

Ago 74,5 72,2 72,5 76,3 79,0 78,1 77,6 79,8 77,9 75,9 74,2 73,7 76,0 79,0 

Set 75,9 85,3 76,3 75,1 80,0 86,7 78,7 79,2 75,9 78,9 81,7 79,4 79,4 82,0 

Out 80,0 85,6 81,4 80,7 83,6 84,3 81,1 81,4 76,8 78,7 75,3 85,6 81,2 82,0 

Nov 78,2 76,4 81,6 77,4 83,2 78,4 75,9 77,9 78,5 80,6 80,0 86,5 79,6 80,0 

Dez 79,6 78,1 79,9 77,6 77,2 81,0 84,4 75,6 78,1 76,5 78,8 81,3 79,0 82,0 

MÉDIA 81,6 80,0 78,1 77,8 79,9 81,9 81,5 81,1 79,8 80,6 79,9 81,6   

Fonte: INMET, 2016. 
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A umidade relativa do ar geralmente acompanha, em termos médios, o ritmo 
mensal das precipitações. Observando a variação mensal das médias dentro do período 
avaliado, nota-se uma semelhança de comportamento com as médias mensais de 
precipitação nos meses de primavera e verão, porém, no outono e inverno há uma 
inversão nessa tendência, apresentando valores altos de umidade relativa do ar, com a 
maior média em maio, quando ocorre uma redução gradual da precipitação (Figura 
5.14). Uma possível explicação para esse comportamento pode ser a maior atuação das 
massas polares marítimas na época de inverno nos anos de 2010, 2011 e 2012. As 
massas polares marítimas têm uma característica de serem mais úmidas em 
comparação às massas polares que normalmente atuam sobre a região, pois seguem 
pela costa ao invés de seguir pelo caminho preferencial, que seria a calha natural da 
Bacia Planaltina. 

 
Figura 5.14 – Gráfico de média mensal de umidade relativa do ar (%) comparada a 

precipitação média mensal (2004 a 2015) 

 

Já as médias anuais (Figura 5.15) apresentaram uma pequena amplitude 
numérica (4,1%) ao longo do período avaliado, porém com grande variação ao longo dos 
anos. O gráfico indica uma diminuição nas médias de 2004 a 2007. De 2007 a 2009 há 
uma tendência de aumento das médias, atingindo nesse período seu maior índice. De 
2009 a 2014 a tendência indica nova queda. 
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Figura 5.15 – Gráfico de média anual da Umidade Relativa do Ar (2004 a 2015) 

 

No período de 1961 a 1990 (Figura 5.16) as médias mensais de umidade relativa 
do ar (%) apresentaram uma variação entre 79% a 82,7%. Quando comparados os 
valores da série 1961-1990 a atual (2004-2015) percebe-se uma similaridade no 
comportamento das médias em alguns meses, como em maio e junho, que apresentaram 
as maiores médias em ambos os períodos analisados, e agosto com a menor média. 

 
Figura 5.16 – Comparativo das médias mensais de umidade relativa nos períodos de 

1961–1990 e 2004–2015 
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5.1.1.1.7. Incidência e Radiação Solar 

A insolação vem a ser o número de horas de brilho solar, enquanto a radiação 
solar representa a quantidade da radiação vinda diretamente do Sol, acrescida da 
radiação difundida pelas partículas e gases da atmosfera. 

Conforme dados do INMET, na região, no período de 2004 a 2015, as horas 
médias de insolação mensal variaram de 139,5 horas/mês (outubro) a 189,5 horas/mês 
(agosto), representando uma amplitude de 50 horas/mês (Figura 5.17). 

 
Figura 5.17 – Média mensal de horas de insolação no período de 2004 a 2015 

Percebe-se que há uma relação inversamente proporcional entre as médias de 
insolação com as médias de umidade relativa do ar, principalmente a partir de março, 
quando à medida que aumentam as médias de umidade relativa do ar, baixam as médias 
de horas de insolação por mês e vice e versa. Essa relação pode ser explicada pelo fato 
de que quando há maior insolação há menor quantidade de partículas de água na 
atmosfera, o que indicaria menor valor de umidade relativa do ar. 

As nuvens têm também atuação marcante no balanço de radiação solar na 
atmosfera terrestre, agindo como barreira à perda das radiações terrestres para o 
espaço. Da mesma forma, elas restringem a quantidade de radiação solar que alcança 
a superfície terrestre (MENDONÇA, 2007). 

Nebulosidade é um elemento meteorológico que demonstra a fração da abóbada 
celeste que é ocupada por nuvens. O céu é dividido em décimos e, a partir do número 
de décimos com cobertura total de nuvens, a nebulosidade é dividida em: 

 Céu limpo: nenhum vestígio de nuvens (nenhum décimo encoberto); 

 Céu parcialmente nublado: aproximadamente metade do céu (5 décimos 
encobertos pelas nuvens); 

 Céu nublado: os dez décimos estão totalmente encobertos pelas nuvens. 
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Considerando os dados disponibilizados pelo INMET de 2004 a 2015, a 
nebulosidade média mensal na região de Campo Largo varia entre 5,5 déc. (agosto) a 
8,1 déc. (outubro), conforme mostra a Figura 5.18. 

 
Figura 5.18 – Média mensal de nebulosidade (décimos) para o período de 2004 a 2015 

 

Já a incidência de raios solares sobre a Áreas Específica de Análise Ambiental foi 
avaliada por meio de cartas solares. As Cartas Solares contribuem para o conhecimento 
do movimento do sol durante o ano em um determinado local. Há vários tipos de cartas 
solares, porém, no presente estudo foi utilizada a carta de projeção estereográfica 
(Figura 5.19). 
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Fonte: Software SOLAR 

Figura 5.19 – Carta Solar para a região onde se insere a área avaliada 

 

Na carta solar encontram-se três fontes de informação: um anel externo, com 
ângulos em relação ao norte; a malha, para localizar determinada data e hora; e um 
segmento na parte inferior que fornece a inclinação dos raios. 

A interpretação da carta solar leva em conta basicamente dois ângulos: o primeiro 
ângulo é obtido em relação ao norte e mostra a direção do raio solar, o segundo ângulo 
por sua vez, a altura solar, é em relação à superfície do solo, e mostra a inclinação do 
sol em relação à superfície do solo (Figura 5.20a). 

Como exemplo, a Figura 5.20b, demonstra como obter o ângulo solar para o dia 
16/04 (linha azul), às 09h00min horas (linha verde). Traça-se uma linha (linha vermelha) 
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do centro, passando pelo cruzamento do eixo formado entre a data e a hora, até chegar 
ao anel externo, desta forma, se obtém o ângulo solar em relação ao norte. 

Após determinado o ângulo solar em relação ao norte, projeta-se o ângulo a partir 
do encontro das três linhas (azul, verde e vermelha), até a escala do ângulo em relação 
ao Zênite (linha laranja), conforme especificado na Figura 5.20c. Dessa forma o ângulo 
encontrado se refere à inclinação ao ângulo Zênite (ângulo de 90° formado a partir da 
superfície) (Figura 5.20d). 

a b 

  

c d 

  

Figura 5.20 – Esquema para interpretação de cartas solares 
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No caso de Campo Largo, percebe-se que o maior período de insolação se dá 
entre os dias 22/11 e 21/01, havendo um decréscimo desse período de insolação à 
medida que se aproxima do inverno, mais precisamente entre 21/05 e 24/07, ou seja, os 
dias em meados de dezembro são mais longos, consequentemente, com mais horas de 
luz. Já o mês de junho tem os dias mais curtos (com menor período de insolação). 

Nos meses de verão a altura solar é maior, quando comparada aos meses de 
inverno. Nota-se que as maiores alturas solares têm relação direta com o comprimento 
mais longo do dia. 

As informações obtidas na carta solar são de grande importância na elaboração 
de projetos arquitetônicos que buscam redução no consumo energético, determinando 
as melhores dimensões e ângulos das edificações, para um melhor aproveitamento da 
radiação solar. 

5.1.1.2. Qualidade do Ar (Química Atmosférica) 

Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com 
intensidade e quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os 
níveis estabelecidos (CONAMA nº 03/90). Estes níveis são impostos e definidos para 
garantir que estas substâncias não “tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou 
ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e 
flora; prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 
comunidade”. 

Nas grandes cidades, a população está exposta a níveis geralmente mais 
elevados de poluentes por consequência da queima de combustíveis fósseis, 
principalmente derivados de petróleo, responsáveis pela geração de energia que 
alimenta o setor de transporte. Nas proximidades dos grandes centros urbanos, a frota 
automotiva é a maior fonte de emissão. 

As condições de dispersão, principalmente em tempos de estiagem e/ou inversão 
térmica também são responsáveis por contribuir para piorar a qualidade do ar. A 
ausência de precipitação ou a umidade relativa do ar muito baixa aumentam o tempo de 
vida das substâncias e resulta em um acúmulo de gases e partículas na atmosfera. 

5.1.1.2.1. Aspectos Metodológicos 

A competência do monitoramento da qualidade do ar no Estado do Paraná é do 
Poder Público Estadual, por meio do órgão estadual de meio ambiente. Entretanto, a 
Rede de Monitoramento de Qualidade do Ar estadual restringe-se a poucos pontos, onde 
se justifica em função de alta concentração de fontes veiculares ou industriais de 
poluição atmosférica. A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) possui uma rede de 
Monitoramento da Qualidade do Ar com 11 estações distribuídas conforme descrito no 
Item 5.1.1.2.1.1. Padrões de Qualidade do Ar. 
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Para suprir a falta de informação especificamente na região onde a Fazenda 
Timbutuva se insere, o presente estudo utilizou o levantamento de dados secundários a 
partir das informações provenientes do Relatório Anual da Qualidade do Ar de Curitiba e 
Região Metropolitana para o ano de 2014, elaborado pelo Instituto Ambiental do Paraná 
– IAP e das informações dos boletins mensais do monitoramento da qualidade do ar da 
RMC, sob responsabilidade do citado órgão ambiental, disponível para todas as 
estações da rede para o ano de 2015. 

As estações de monitoramento da qualidade do ar da RMC estão posicionadas a 
variadas distâncias da Fazenda Timbutuva conforme Tabela 5.6: 

Tabela 5.6 – Estações de monitoramento da qualidade do ar na RMC 

Cidade Nome da Estação 
Distância da Fazenda 

Timbutuva (km) 

Araucária 

REPAR 11,3 

CSN 13,3 

Assis 13,6 

UEG 14,8 

Colombo Colombo 23,6 

Curitiba 

CIC 9,8 

Santa Casa 15,5 

Ouvidor Pardinho 15,5 

Boqueirão 18,5 

Santa Cândida 23,2 

 

De certo modo, as estações que se localizam no município de Araucária, na RMC, 
se encontram posicionadas mais próximas do que algumas estações de monitoramento 
alocadas em Curitiba, porém o posicionamento da Cidade com relação a predominância 
do vento da região, pouco ou nada influenciam a qualidade do ar próxima a Fazenda 
Timbutuva. 

Em virtude do afastamento da Fazenda Timbutuva em relação ao centro urbano 
de Campo Largo, a concentração de poluentes na região não deve ser elevada, se 
comparada a regiões mais alteradas por ocupação urbana e industrial. Ressalta-se, 
porém, que a predominância dos ventos é do sentido leste, fator que mostra que o ar 
encaminhado à região provém geralmente das emissões advindas de Curitiba, conforme 
demonstrado na Figura 5.21. 
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Fonte: Relatório Anual da Qualidade do Ar de Curitiba e Região Metropolitana – 2014 

Figura 5.21 – Direção do vento em Curitiba e Região Metropolitana (2014) 

 

Deste modo, as estações relacionadas para o diagnóstico da qualidade do ar 
serão aquelas localizadas em Curitiba: 

 CIC; 

 Ouvidor Pardinho; 

 Santa Casa; 

 Boqueirão; 

 Santa Cândida. 

 

5.1.1.2.1.1. Padrões de Qualidade do Ar 

Os poluentes atmosféricos podem ter sua origem ligada às fontes naturais ou 
antrópicas (gerados por atividades humanas). Uma análise da qualidade do ar considera 
fatores que são influenciados pelo conjunto das duas origens. As fontes naturais não são 
passíveis de domínio (vulcanismo, maresia, evaporação, decomposição de matéria 
orgânica, entre outros), porém as de origem antropogênica podem e devem ser 
controladas. 
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A qualidade do ar deve atender aos padrões legais da Resolução CONAMA nº 03, 
de 28 de junho de 1990 (Conselho Nacional de Meio Ambiente), no âmbito federal, e no 
estado do Paraná a Resolução SEMA nº 016, de 26 de março de 2014 (Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), também deve ser atendida nos quesitos 
de padrões de emissão atmosférica e de condicionamento de fontes. 

De acordo com o CONAMA nº 03/90, em seu artigo 1º, define criteriosamente 
como descrever os padrões de qualidade do ar: 

Art. 1º - São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes 
atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e 
o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, 
aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

Parágrafo Único - Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma 
de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, 
tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e 
que tornem ou possam tornar o ar:  

I – impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;  

II - inconveniente ao bem-estar público;  

III - danoso aos materiais, à fauna e flora.  

IV - prejudicial à segurança. ao uso e gozo da propriedade e às atividades 
normais da comunidade. 

 

A Tabela 5.7 mostra os padrões de qualidade do ar para as substâncias 
regulamentadas pela Resolução CONAMA 03/90, que também fazem parte da 
Resolução SEMA 016/14. 

Tabela 5.7 – Padrões de qualidade do ar (Resoluções SEMA 016/14 e CONAMA 03/90). 

Poluentes 
Tempo de 

Amostragem 

Padrão Primário 

(g/m³) 

Padrão Secundário 

(g/m³) 

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 

24 h 240* 150* 

1 ano** 80 60 

Partículas Inaláveis (PI) 
24 h 150* 150* 

1 ano 50 50 

Fumaça 
24 h 150* 100* 

1 ano 60 40 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
24 h 365* 100* 

1 ano 80 40 

Monóxido de Carbono (CO) 
1 h 40.000* 40.000* 

8 h 10.000* 10.000* 
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Poluentes 
Tempo de 

Amostragem 

Padrão Primário 

(g/m³) 

Padrão Secundário 

(g/m³) 

Ozônio (O3) 1 h 160* 160* 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
1 h 320 190 

1 ano* 100 100 

Notas: (*) não deve ser excedido mais do que uma vez por ano 
(**) média geométrica para PTS; para as demais a média é aritmética 

 

A qualidade do ar é definida legalmente por uma ferramenta que qualifica os 
padrões como sendo primários ou secundários. O padrão primário é considerado como 
um nível máximo de tolerância de concentração de poluentes atmosféricos, com o 
objetivo de proteger a saúde humana, com metas a curto e médio prazo. Já o padrão 
secundário é mais rígido, determinando valores onde os danos ao bem-estar da 
população sejam mínimos, levando em consideração também os cuidados à flora, aos 
materiais e meio ambiente em geral, constituindo metas em longo prazo. 

Conforme designa a Resolução CONAMA nº 05/89, a aplicação dos padrões 
(primário ou secundário), depende da classe da área. Áreas de Classe I são de 
preservação, lazer e turismo onde as concentrações devem ser mantidas 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. Cabe ao Estado a definição 
das áreas de Classe I, II e III. 

No Paraná esta classificação é tratada no Artigo 31 da Lei n° 13.806, de 30 de 
setembro de 2002: 

Art. 31. Com a finalidade de prevenir a deterioração significativa da 
qualidade do ar, as áreas do território estadual, obedecerão a seguinte 
classificação quanto a seus usos pretendidos: 

I – Classe I – áreas de preservação, parques e Unidades de 
Conservação, excetuadas nestas as áreas de Proteção Ambiental, onde 
deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o mais próximo possível 
do verificado sem a intervenção antropogênica. 

II – Classe 2 – Áreas de Proteção Ambiental e outras áreas que não se 
enquadram nas classe 1 e 3, onde o nível de deterioração da qualidade 
do ar seja limitado pelo padrão secundário de qualidade. 

III – Classe 3 – áreas urbanas das regiões metropolitanas de Curitiba, 
Londrina, Maringá, de municípios com população acima de 50.000 
habitantes ou com áreas definidas como industriais, onde o nível de 
deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário de 
qualidade. 
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Deste modo, foi aplicada a utilização do padrão secundário na análise da 
qualidade do ar para o terreno em questão, visto sua localização em Área de Proteção 
Ambiental (APA do Rio Verde), conforme descreve o item II (Classe 2) do artigo citado. 

Segundo o Relatório da Qualidade do Ar na Região Metropolitana de Curitiba – 
Ano 2014 (IAP, 2014), a rede de monitoramento da qualidade do ar possui 11 estações, 
sendo 5 em Curitiba (4 automáticas e 1 manual), 5 em Araucária (4 automáticas e 1 
manual) e 1 em Colombo (manual), localizadas conforme indicado na Figura 5.22. A 
estação Santa Casa (manual) não tem dados registrados a partir de março de 2015. 

 
NOTA:  Estações de monitoramento automáticas – vermelho 

Estações de monitoramento manuais – amarelo 
Fazenda Timbutuva – marrom 

Figura 5.22 – Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar da RMC 
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Conforme a classificação da Diretiva Europeia 2008/50/CE, a Região 
Metropolitana de Curitiba deveria ter entre 7 e 10 estações de monitoramento, conforme 
estimativa de população entre 2,75 e 3,749 milhões de habitantes. Tal normativa 
classifica ainda os dados conforme área de impacto, como segue: 

- INDUSTRIAL: onde se esperam violações em áreas dominadas por 
emissões industriais, fontes fixas. 

- CENTRO: onde se esperam violações em áreas dominadas por 
emissões do tráfego, fontes móveis. 

- BAIRRO: onde mora a maior parte da população e consequentemente 
passam uma boa parte da sua vida. 

 

5.1.1.2.1.2. Definição dos Poluentes Importantes 

Dentre os poluentes característicos da região, em virtude de sua localização em 
área com características rurais, o mais representativo é o material particulado (MP), que 
pode influenciar dois parâmetros da qualidade do ar, subdivididas em Partículas Totais 
em Suspensão (PTS) e Partículas Inaláveis (PI, fração do PTS com diâmetro inferior à 
10µm). 

As Partículas Totais em Suspensão (PTS) correspondem a todas as partículas 
encontradas no ar, incluindo poeira, fuligem, fumaça e gotas líquidas. Os seus principais 
processos de remoção são a deposição gravitacional e úmida (por ação da elevação da 
umidade do ar e da chuva). Suas fontes principais são: veículos leves e pesados, tráfego 
em estradas não pavimentadas, obras de terraplanagem, além das fontes naturais, tais 
como erosão do vento (transporte de partículas finas por ação dinâmica do vento). 
Freitas & Solci (2009) afirmam que as Partículas Inaláveis (PI) podem causar mais danos 
à saúde. Há associação entre a exposição ao material particulado fino com mortes 
prematuras, doenças mutagênicas e problemas respiratórios, pois é esta a fração que 
penetra no trato respiratório humano (nível alveolar), onde os mecanismos de expulsão 
destes poluentes não são eficientes. 

O trânsito de veículos nas estradas rurais da região e nas principais vias 
pavimentadas (Rua Mato Grosso e BR-277/376), e a emissão de gases pelos 
escapamentos provenientes da queima de combustíveis fósseis, como óxidos de enxofre 
(SOx), óxidos de nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO), aliado a ressuspensão 
do material particulado, pode colaborar com a piora da qualidade do ar da região. De 
certo modo, a característica apresentada na atualidade no interior da Fazenda 
Timbutuva, pouco contribui para esse agravamento. 
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5.1.1.2.1.3. Áreas de Estudo 

5.1.1.2.1.3.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

Para a caracterização da Área Expandida de Avaliação Ambiental, foram 
utilizadas as 5 estações de Curitiba para que haja um parâmetro da qualidade do ar do 
município e consequentemente do ar encaminhado à área de estudo, embora distante 
do mesmo. Serão analisados os resultados descritos no Relatório Anual de Qualidade 
do Ar de Curitiba e Região Metropolitana – Ano 2014. 

Conforme mostrado na Tabela 5.8, as estações Cidade Industrial e Ouvidor 
Pardinho são as mais completas, com medições de SO2, O3, NO, NO2, CO, PTS e PI. 

Tabela 5.8 – Estações utilizadas no diagnóstico ambiental da qualidade do ar 

Estação Tipo Substâncias Monitoradas (2013) Implantação 

Cidade Industrial Automática SO2, O3, NO, NO2, CO, PTS, PI 1998 

Ouvidor Pardinho Automática SO2, O3, NO, NO2, CO, PTS, PI ago/2002 

Santa Casa Manual SO2, PTS, NH3* 1985 

Boqueirão Automática SO2, O3, CO, PTS, PI Set/2001 

Santa Cândida Automática SO2, O3, NO, NO2 1988 

Nota: (*) NH3 – Poluente não regulamentado pela Resolução CONAMA 03/90 

 

Os valores monitorados nessas estações serão comparados com a legislação 
ambiental para avaliar a qualidade do ar em relação aos padrões primários, bem como 
o grau de saturação da região. 

Os dados apresentados durante a avaliação e caracterização seguem, conforme 
apresentado no Relatório da Qualidade do Ar na Região Metropolitana de Curitiba – Ano 
2014, Critérios de Representatividade, apresentados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 – Critérios de representatividade dos dados gerados 

Médias Utilizadas Critérios de Representatividade 

Horária Pelo menos uma média de 30 minutos válida 

Oito horas Pelo menos seis médias horárias válidas 

Diária (24 horas) Pelo menos 16 médias horárias válidas 

Mensal Pelo menos 2/3 das médias diárias válidas 

Quadrimensal Pelo menos a metade das médias diárias válidas 

Anual 
Todas as três médias quadrimestrais válidas (janeiro-abril, maio-
agosto, setembro-dezembro) 
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Critérios de representatividade são extremamente importantes quando se deseja 
realizar a comparação de dados e criar a partir deles, alguns indicadores. As lacunas 
criadas pelas falhas durante o período de coleta de dados, conforme VIEIRA (2009) 
comprometem significativamente a avaliação dos resultados, permitindo assim que se 
façam conclusões equivocadas. Deste modo, os dados das estações que não cumprirem 
os critérios de representatividade, não poderão ser utilizados para a elaboração de 
indicadores, portanto quando indicarem concentrações acima dos padrões 
estabelecidos, para esta análise, não serão consideradas violações. 

Neste contexto, a presente avaliação visa a apresentação de todos os resultados, 
independentemente de atingirem os critérios de representatividade propostos, porém as 
estações que não cumprirem o solicitado, terão os valores médios apresentados, mas 
não farão parte do cálculo para a média geral. 

5.1.1.2.1.3.2. Área Específica de Análise Ambiental 

Conforme já mencionado, a Fazenda Timbutuva, definida para fins de estudo 
como Área Específica de Análise Ambiental, uma vez que se trata do local pretendido 
para a instalação do empreendimento proposto, está situada no Município de Campo 
Largo/PR a aproximadamente 5 km ao oeste da divisa com a Capital. 

Considerando que na região em estudo a poluição esperada é menor do que na 
capital, não deve haver comprometimento do padrão de qualidade do ar, pelo menos em 
termos de média anual. Os padrões relacionados aos parâmetros gasosos (Res. 
CONAMA nº03/90) podem ser diretamente influenciados pela via pavimentada (Rua 
Mato Grosso) que passa pelo terreno no eixo leste-oeste, e por algumas residências 
adjacentes que ocupam de forma esparsa a região no entorno próximo. 

Em relação ao material particulado, este pode ser encontrado mais facilmente em 
qualquer tipo de ambiente, já que sua emissão envolve fontes diversas, que podem ser 
conduzidas, como chaminés de processos industriais, ou fugitivas, tais como vias não 
pavimentadas, ação do vento no transporte de poeiras, pólen, entre outras. 

A característica atual da Área Específica de Análise Ambiental, chamada de 
Fazenda Timbutuva, não se enquadra como emissor significativo de poluentes 
atmosféricos visto seus atributos de uso rural, além de possuir grande parte de sua 
superfície recoberta com vegetação, minimizando a emissão de material particulado, 
geralmente advindo de solo exposto. Neste contexto, espera-se que os resultados para 
a Área Específica de Análise Ambiental sejam os mesmos ou até melhores que os 
encontrados para a Área Expandida de Avaliação Ambiental, visto sua pouca 
contribuição para o agravamento da qualidade do ar da região. 
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5.1.1.2.2. Resultados 

Tendo em vista a metodologia adotada, além do fato da Área Específica de 
Análise Ambiental (Fazenda Timbutuva) estar circunscrita na Área Expandida de 
Avaliação Ambiental, os resultados foram tratados de forma unificada, considerando a 
área mais abrangente. 

O diagnóstico da qualidade do ar foi realizado conforme as publicações do Instituto 
Ambiental do Paraná – IAP para o ano de 2014, sendo estes os resultados compilados 
mais recentes, permitindo desta maneira realizar uma avaliação e caracterização em 
escala regional. Em relação as violações, houve a conferencia dos Boletins de Qualidade 
do Ar com frequência mensal para 2015, considerando as estações automáticas (CIC, 
Ouvidor Pardinho, Boqueirão e Santa Cândida), disponibilizados no site do IAP 
(www.iap.pr.gov.br). Os resultados da estação Santa Casa (manual) foram 
disponibilizados até o mês de fevereiro/2015. 

A Tabela 5.10 demonstra os resultados de monitoramento obtidos para o ano de 
2014, relacionando com as estações apresentadas na Tabela 5.6. 

Tabela 5.10 – Concentrações médias de longo prazo das principais substâncias monitoradas 
em Curitiba, segundo o Relatório Anual da Qualidade do Ar da RMC, ano 2014 

Estações 

Substância (intervalo de dados para cálculo das médias) 
– µg/m³ 

PTS 

(anual) 

PI 

(anual) 

SO2 

(anual) 

NO2 

(anual) 

CO 

(8 h) 

O3 

(1 h) 

Cidade Industrial 40 31(*) (**) 20 4.346 (**) 

Ouvidor Pardinho 20 15 2(*) 24 2.119 125 

Santa Casa 74(*) - 2(*) - - - 

Boqueirão 20 14 1(*) - 3.990 165 

Santa Cândida - - 1(*) 12 - 152(*) 

Média geral (***) 26,66 14,5 - 17,33 3.485 145 

Padrão secundário 60 50 40 100 10.000 160 

NOTA: (*) Não atende a critérios de representatividade 
 (**) Equipamento em manutenção em 2014 
 (***) Apenas com as estações que atenderam os critérios de representatividade 

 

Os resultados apresentados demonstram que as estações de monitoramento 
analisadas apresentam médias gerais que atendem ao padrão secundário estabelecido 
pelas Resoluções CONAMA nº 03/90 e SEMA nº 16/14, além da Lei Estadual n° 
13.806/02 para todas as 6 substâncias analisadas (PTS, PI, SO2, NO2, CO e O3), 
indicando 1 (uma) violação do poluente O3 (Ozônio) ocorrida na estação Boqueirão em 
17 de dezembro de 2014, atingindo 165 µg/m³. Se forem utilizados os resultados 
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específicos das médias de cada poluente individualmente, nas estações que atenderam 
os critérios de representatividade, também não se observam resultados acima do 
permitido. 

O O3 é uma substância secundária, originada de reações fotoquímicas na 
presença de NOx e hidrocarbonetos, que funcionam como catalisadores. Como o padrão 
utilizado para analisar a qualidade do ar a partir do poluente O3 é o horário, o valor 
apresentado representa a maior média ao longo de todo o ano de medições. 

Os valores correspondentes ao material particulado, representados por PTS e PI, 
apresentam concentrações médias de 26,66 e 14,5 µg/m³, sendo os padrões 
secundários permitidos 60 e 50 µg/m³, respectivamente. Deste modo a relação entre 
concentração/padrão, atinge 44,43% para PTS e 29% para PI, ficando bem abaixo se 
comparado com os padrões aceitos. Conforme mencionado, a análise de partículas em 
suspensão sempre demonstrará sua presença. O objetivo é que os valores não atinjam 
ou ultrapassem o limite permitido. Apesar de a estação Santa Casa ter indicado uma 
concentração superior ao limite do Padrão Secundário, não atendeu os critérios de 
representatividade, não podendo, portanto, ser considerada uma violação. 

Os valores apresentados para SO2 se demonstram muito abaixo do padrão 
máximo estipulado em todas as estações, porém em nenhuma delas os resultados 
atingiram os critérios de representatividade. 

As características específicas de cada ponto são responsáveis pela grande 
diferença apresentada entre os resultados de cada estação. Como exemplo, a 
localização da estação Santa Casa, no centro de Curitiba, próximo a um dos pontos com 
o maior volume de tráfego de transporte coletivo na cidade, e de vias de intenso 
movimento, demonstra que a concentração de PTS atingiu 74 µg/m³, a maior entre todas 
as estações analisadas, porém como não atendeu aos critérios de representatividade, 
este valor não foi considerado para calcular a média das médias anuais no ano avaliado. 

A estação Santa Casa não monitora as concentrações de NO2 e CO, mesmo 
sendo localizada próxima a pontos com tráfego intenso de veículos, responsáveis diretos 
pela emissão destes poluentes. Os valores médios gerais das outras estações, 17,33 
µg/m³ e 3.485 µg/m³ respectivamente, representam apenas 17,33% e 34,85% dos 
padrões secundários permitidos. 

Com base na discussão acima, conclui-se que a qualidade do ar em Curitiba, e 
consequentemente na área avaliada, segundo dados coletados pelas estações de 
monitoramento e apresentados no Relatório Anual da Qualidade do Ar da RMC – Ano 
2014, está dentro dos padrões exigidos pela legislação na maior parte do tempo. 

Assim, tendo em vista que os padrões de emissão da qualidade do ar da região 
de Curitiba e região metropolitana são atendidos na maior parte do tempo, para a região 
onde a Fazenda Timbutuva se insere, caracterizada pelo uso predominantemente rural, 
infere-se que os padrões indiquem condições de qualidade do ar atmosférico melhores 
que os obtidos na capital. 
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5.1.1.2.2.1. Violações dos Padrões de Qualidade do Ar 

Foi registrado apenas 1 (um) evento contabilizado como violação (segundo 
critérios representativos) durante o ano de 2014 aos parâmetros aferidos nas estações 
de monitoramento utilizadas para esta análise da qualidade do ar (violação do poluente 
O3 ocorrida na estação Boqueirão em 17 de dezembro de 2014, atingindo a média 
horária máxima de 165 µg/m³), segundo limites estipulados pela Resolução CONAMA nº 
03/90 e pela Resolução SEMA nº 016/14, considerando as médias de 24 horas e as 
médias horárias. 

Levando em consideração as classificações registradas nas estações de 
monitoramento utilizadas para a análise da qualidade do ar apresentadas neste estudo, 
a Tabela 5.11 considera apenas a quantidade de vezes em que a medição mostra a 
qualidade do ar como REGULAR ou BOA. 

Tabela 5.11 – Classificações Boas e Regulares, ano 2014 

Estações 
Substância 

PTS PI SO2 NO2 CO O3 

BOA 

Cidade Industrial 240 154(*) (**) 8.087 1077 (**) 

Ouvidor Pardinho 333 317 255(*) 8.259 964 7.923 

Santa Casa 77(*) - 140(*) - - - 

Santa Cândida - - 281(*) 6907 - 6631(*) 

Boqueirão 337 335 197(*) - 1063 8104 

REGULAR 

Cidade Industrial 30 17 (**) 7 0 (**) 

Ouvidor Pardinho 2 6 0(*) 12 0 238 

Santa Casa 61(*) - 1(*) - - - 

Santa Cândida - - 0(*) 0 - 246(*) 

Boqueirão 7 5 0(*) - 0 351 

NOTA: (*) Não atende a critérios de representatividade 
 (**) Equipamento em manutenção em 2014 

 

De modo geral a predominância de classificação para as estações é condicionada 
como BOA, atingindo a média de 97,46% do tempo, em análise realizada utilizando os 
parâmetros que atingiram os critérios de representatividade. A classificação REGULAR 
apresenta os outros 2,53%, e, conforme descrito, foi registrada apenas 1 (uma) 
classificação INADEQUADA ou MÁ, representando apenas 0,023% durante o período 
avaliado nos parâmetros e estações relacionadas. 
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Desta forma, considerando o enquadramento das concentrações e frequências 
dos resultados das estações utilizadas neste estudo com a Resolução CONAMA nº 03/90 
e a Resolução SEMA nº 016/14, pode-se inferir que a qualidade do ar de Curitiba, 
extrapolada para a região avaliada atende aos padrões exigidos, considerando os 
poluentes primários e secundários estipulados. De qualquer forma, a qualidade do ar 
deve ser classificada levando em consideração a substância que apresenta o pior índice 
dentre as classificadas. Assim, conforme os dados da Tabela 5.11 indicam, o poluente 
PI foi o que apresentou a pior classificação. Contudo, em 95,88% do tempo teve 
classificação BOA, confirmando a avaliação positiva da qualidade do ar descrita. 

A análise realizada nos boletins mensais de qualidade do ar referentes ao ano de 
2015, registrados e disponibilizados no site do IAP, demonstrada na Tabela 5.12, aponta 
que a classificação da qualidade do ar em Curitiba, extrapolado à área avaliada, segundo 
considera a Resolução CONAMA nº 03/90 e a Resolução SEMA nº 016/14 permanece 
BOA, em virtude da predominância desta categoria de classificação. 

Tabela 5.12 – Classificações, ano 2015 

Estações 

Classificação 

BOA REGULAR INADEQUADA MÁ 
PÉSSIMA / 
CRÍTICA 

DIAS 
ANALISADOS 

Cidade Industrial 306 32 0 0 0 338 

Ouvidor Pardinho 296 27 0 0 0 323 

Santa Casa 14 3 0 0 0 17 

Santa Cândida 205 6 0 0 0 211 

Boqueirão 281 64 1 0 0 346 

NOTA: os dados se referem à quantidade de dias analisados no ano 

 

Esta predominância na categoria de classificação (BOA) conservou o apresentado 
nos resultados de 2014, sendo que em 88,35% das medições, essa categoria foi 
evidenciada. Ao considerar que em 11,36% do tempo a classificação foi REGULAR, é 
possível afirmar que em 99,71% dos dias a análise de qualidade do ar se manteve com 
índice de impacto inexistente ou muito pequeno à pessoas sensíveis, segundo a 
classificação nos boletins mensais de Qualidade do Ar. 

O único episódio que obteve classificação INADEQUADA ocorreu em 20 de 
janeiro, próximo às 13:00h, onde a concentração de O3 atingiu o valor de 164 µg/m³. 
Deste modo a análise de Índice de Qualidade do Ar – IQA foi calculada e o valor atingiu 
109, onde para se conservar na classificação BOA ou REGULAR, o índice não poderia 
ter ultrapassado o valor 100. 
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5.1.1.2.2.2. Inventário Estadual de Emissões Atmosféricas de 
Poluentes 

O Inventário Estadual de emissões Atmosféricas de Poluentes (MP, CO, NOx e 
SOx) (Grauer, 2013) foi elaborado com o intuito de estimar as emissões industriais e 
veiculares do Estado do Paraná para alguns poluentes atmosféricos, originados nos 
setores industrial e de transporte. 

Segundo Grauer (2013), os objetivos do inventário eram levantar os processos 
industriais cadastrados, compilar estes dados para poluentes específicos, analisar a 
consistência dos dados, corrigindo as falhas, estimar fontes poluidoras não cadastradas, 
mapear as fontes de emissão por municípios e demais ações visando a reestruturação 
da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Paraná. 

Para o Inventário de Fontes Fixas, foram disponibilizadas informações 
provenientes do tratamento das informações registradas até outubro de 2011, 
disponibilizados em um banco de dados alimentado pelos Relatórios de 
Automonitoramento introduzidos pela Lei Estadual nº 13.806/02, que obriga as atividades 
públicas e privadas que abriguem fontes efetivas ou potencialmente poluidoras de ar a 
adotarem o automonitoramento. Os valores tabulados das empresas situadas em 
Curitiba foram analisados separadamente. Para Campo Largo foram evidenciadas 32 
fontes monitoradas, sendo que o município fez parte de uma das 6 macrorregiões 
listadas, integrando a Macrorregião 2 – Região Metropolitana de Curitiba. 

No procedimento utilizado para compor o Inventário de Fontes Móveis – 
Veiculares, foi utilizada a mesma metodologia aplicada no 1º Inventário Nacional de 
Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários, elaborado pelo Ministério 
do Meio Ambiente em 2011 e no Plano de Controle de Poluição Veicular do Estado do 
Paraná, atualizado em 2011. Esta metodologia foi posteriormente replicada no Inventário 
Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários Ano Base 
2012. 

Os poluentes considerados foram: 

 MP – material particulado; 

 CO – monóxido de carbono; 

 CH4 – metano; 

 NMHC – hidrocarbonetos não metano; 

 RCHO – aldeídos; 

 NOx – óxidos de nitrogênio; 

 SOx – óxidos de enxofre. 

Embora sejam calculadas as emissões para sete substâncias apenas 4 foram 
somadas às emissões industriais: MP, CO, NOx e SOx. 
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Como resultado, o inventário apresentou os valores específicos para cada um dos 
399 municípios do Estado do Paraná. A Tabela 5.13 exibe os valores para o município 
de Campo Largo e a comparação com a capital Curitiba e a RMC. 

Tabela 5.13 – Emissões para o município de Campo Largo (T/ano) 

Fontes CO NOx MP SOx RCHO NMHC CH4 

Veiculares 5.862 426 59 28 24 1.899 17 

Industriais 250 115 650 1.480 - - - 

TOTAL 6.112 541 710 1.509 24 1.899 17 

% em relação à RMC 3,66 1,52 5,85 6,08 3,80 3,92 2,80 
 

TOTAL Curitiba 72.562 7.033 2.828 726 336 24.146 397 

TOTAL RMC 167.069 35.488 12.127 24.802 632 48.451 608 

 

Os resultados apontam que a participação do município de Campo Largo no 
contexto total de emissão de poluentes é significativamente pequena para quase todos 
os poluentes, levando em consideração a somatória dos 29 municípios onde houve 
tratamento de dados na RMC. 

A partir dos resultados constantes na Tabela 5.13, em comparação com a RMC, 
conclui-se que o município citado, onde se situa a Fazenda Timbutuva é responsável 
pela emissão de: 

 3,65% de monóxido de carbono (CO); 

 1,52% de óxidos de nitrogênio (NOx); 

 5,85% de material particulado (MP); 

 6,08% de óxidos de enxofre (SOx); 

 3,79% de aldeídos (RCHO); 

 3,92% de hidrocarbonetos não metano (NMHC); 

 2,79% de metano (CH4). 
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5.1.1.3. Níveis de Pressão Sonora 

A Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei nº 6.938/81, define 
no seu artigo 3º, parágrafo III, poluição como a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, segurança e 
o bem estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e 
econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os 
padrões ambientais estabelecidos (BRASIL, 1981). 

Sendo assim, os altos níveis de ruídos provenientes de sons puros ou conjugados, 
considerados potencialmente causadores de degradação da qualidade ambiental, 
ocasionando efeitos deletérios à saúde humana e ao meio ambiente, podem ser 
classificados como poluição sonora. 

A definição de poluição sonora pode ser entendida então como qualquer alteração 
das propriedades físicas do meio ambiente causada por ruídos, potencialmente nociva à 
saúde e ao bem-estar, sendo uma agressão à natureza e ao meio ambiente. 

A poluição sonora pode ocorrer tanto em meio rural como em meio urbano, no 
entanto, a problemática ambiental da poluição sonora é comumente observada em 
centros urbanos, onde se encontram as aglomerações sociais com grande concentração 
e desenvolvimento de atividades diversas. 

Os efeitos dos ruídos podem ser divididos basicamente em 3 grupos: efeitos 
subjetivos (insatisfação, perturbação, incômodo, aborrecimento, etc.), efeito sobre o 
desenvolvimento de uma atividade específica (falta de atenção, distúrbio do sono, 
interferência na comunicação verbal, etc.) e efeitos psico-fisiológicos (ansiedade, 
reações de susto, depressão, dor de cabeça, etc.). 

É importante destacar que a velocidade da manifestação do dano causado no 
indivíduo depende do nível de ruído a que este se expõe e também de outros fatores, 
como o tempo de exposição, suas condições gerais de saúde, entre outros. 

É possível observar, principalmente no meio urbano, fontes múltiplas de geração 
de ruídos, geralmente dispersas pela comunidade, que se torna de difícil avaliação na 
base de fonte por fonte, podendo ser consideradas como: 

 Fixas – ocorre invariavelmente num determinado local, como por exemplo: 
casas, indústrias, estabelecimentos comerciais, etc.; 

 Móveis – ocorre variavelmente no meio, como por exemplo: carros, trens, 
aviões, etc. 

Estas fontes geradoras podem ainda, ser classificadas quanto a sua origem: 

 Naturais – provenientes de fenômenos naturais diversos como, vocalização de 
fauna, eventos climáticos, entre outros; 
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 Antropogênicas – provenientes de atividades de origem humana como, 
processos industriais, tráfego de veículos, entre outras. 

As fontes naturais de emissão de ruídos geralmente não causam poluição sonora, 
apenas mal-estar passageiro, já as fontes artificiais de emissão de ruídos são as 
causadoras de poluição sonora, como as provenientes das atividades humanas nas 
aglomerações urbanas. Na poluição ambiental urbana, o ruído ambiental é uma 
consequência direta não desejada das atividades que ocorrem nas grandes cidades. 

Destaca-se que as fontes naturais de emissão sonora geram o ruído de fundo, 
caracterizando a situação natural do ambiente, sem qualquer interferência antrópica. Já 
o nível com interferência se define por ser o ruído influenciado diretamente pelas 
atividades antrópicas diversas. Deste modo, o grau de incômodo será obtido pela 
diferença entre o ruído de fundo (fontes naturais) e o nível com interferências. 

Ainda, de acordo com a Norma 10.151/2000 (ABNT, 2000), os ruídos podem ser 
classificados em estacionário sem caráter impulsivo (como o ruído de chuva), 
estacionário com características impulsivas (como martelagens), estacionários com 
componentes tonais audíveis (como apitos, chiados e zumbidos) e intermitentes, os 
quais apresentam pausas (como ruído industrial). 

Pelos fatores citados, entende-se que a medição e o monitoramento de níveis de 
pressão sonora são importantes ferramentas de gestão ambiental, pelas quais é possível 
avaliar os níveis de ruídos a que determinada comunidade é exposta antes, durante e 
após a instalação de um empreendimento qualquer, fornecendo embasamento para 
proposição de medidas de controle ambiental. 

Neste contexto, é apresentado a seguir um diagnóstico da situação atual dos 
níveis de Pressão Sonora nas diferentes áreas de estudo previstas para o 
empreendimento proposto, como forma de avaliar a situação local e da região antes de 
qualquer alteração de uso previsto para o mesmo. 

O comparativo dos níveis de pressão sonora medidos com os limites 
estabelecidos via normas ou leis permite estabelecer se a situação atual (pretérita ao 
empreendimento proposto) encontra-se comprometida ou não, o que não representa 
qualquer influência do projeto de ocupação pretendido, uma vez que esta avaliação 
precede a instalação do mesmo. 

5.1.1.3.1. Aspectos Metodológicos 

5.1.1.3.1.1. Medições 

A campanha de medição de níveis de pressão sonora foi realizada em 15 de 
março de 2016, no período diurno, utilizando o aparelho decibelímetro – medidor de 
pressão sonora – modelo DEC-490, marca Instrutherm (Figura 5.23). 
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Este decibelímetro utiliza um sistema de “Data Logger” e opções de leitura nas 
faixas de 30 a 80, 50 a 100, de 80 a 130 e de 30 a 130 decibéis nas escalas de 
compensação A ou C, e ainda leituras do tipo “fast” (respostas a cada 125 ms) ou “slow” 
(respostas a cada 1 s). 

Para calibragem deste aparelho foi utilizado um calibrador de medidores de nível 
sonoro da marca Instrutherm, modelo CAL–3000 (Figura 5.23). 

   
Figura 5.23 – Decibelímetro Instrutherm, modelo DEC-490 e Calibrador de decibelímetro – 

Instrutherm, modelo CAL – 3000, respectivamente 

 

Para esta avaliação, o equipamento foi ajustado na opção de leitura entre 30 e 
130 dB, na escala de compensação A – dB[A], no tipo de leitura “fast” (respostas 
rápidas); programado para registrar (Data Logger) medições em intervalos de 1 segundo; 
posicionado a uma altura de 1,2 metros acima do solo e distante em, no mínimo, 1,5 
metros de quaisquer superfícies defletoras, atentando-se ainda para eventuais ruídos 
naturais, provenientes de ventos, chuvas, etc., ou ainda interferências eletromagnéticas, 
de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Norma ABNT 10.151/2000. 

Em cada ponto avaliado, as medições ocorreram durante 5 minutos, com o 
registro dos resultados em intervalos de 1 segundo, gerando 300 leituras para cada. Os 
pontos de medição foram determinados de modo a caracterizar o nível de pressão 
sonora na atualidade, sendo alocados ao todo 24 pontos de medição, conforme 
detalhado no Item 5.1.1.3.1.3. Áreas de Estudo de forma a abranger as possíveis 
diferenças nestes níveis. 
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No que se refere aos cálculos dos resultados obtidos para cada ponto, a NBR 
10.151/2000 estabelece que o ruído urbano varia com o tempo e deve ser determinado 
utilizando-se o nível sonoro equivalente (Leq5’), por meio de uma análise estatística da 
história temporal do nível sonoro em dB (A), com o uso da seguinte fórmula: 

Leq5’ = 10 * log10 1/100 * ∑ ti * 10 Li/10 

 

Onde: Leq5’ = Nível Sonoro Equivalente – É o nível ponderado sobre o período de medição (5 minutos), que pode 
ser considerado como nível de pressão sonora contínuo, em regime permanente, que apresenta a mesma energia 
acústica total que o ruído real, flutuante, no mesmo período de tempo. 
Li = nível sonoro correspondente ao ponto médio da classe i, em dB (A), neste caso é o mesmo que o Nível Sonoro 
Medido (La); 
ti = intervalo de tempo (expresso em percentagem do período de tempo relevante ou representativo escolhido) para o 
qual o nível sonoro permanece dentro dos limites da classe i. 

 

Optou-se por não se realizar campanha noturna de medição de níveis de pressão 
sonora, tendo em vista que as características das obras realizadas em outros 
empreendimentos similares do mesmo empreendedor, não realizam atividades neste 
período durante a fase de instalação, e durante a fase de operação do residencial, a 
tipologia do empreendimento tende a apresentar níveis de pressão sonora mínimos, 
causados eventualmente pela circulação de poucos veículos e que dificilmente irão gerar 
níveis acima do permitido em legislação. 

Também devido a tipologia do empreendimento e de seu local de instalação, 
também não houve a realização de estudos de vibração. 

Segundo Natanson (2015) o desconforto causado por vibrações às pessoas que 
habitam ou trabalham na circunvizinhança à obra deve se caracterizar como os valores 
que impeçam as pessoas de executarem suas atividades normais por alteração de seu 
nível de concentração ou por impedirem o seu repouso. Não deve, portanto, ser 
confundido com a simples percepção do fenômeno de vibração. 

Iramina (1997) apud Pussoli (2015) afirmou que mesmo em níveis abaixo 
daqueles relacionados a danos estruturais, as perturbações ocorrem devido à resposta 
humana e não necessariamente devido a situações que possam oferecer perigo ou 
danos às estruturas. 

Estudos atuais apontam a demanda de estudos de vibração principalmente 
próximos às áreas de lavras de mineração com desmonte de rocha com explosivos, 
poucas vezes mencionando aplicações de monitoramento em obras de loteamentos ou 
residenciais. 

A distância entre a origem e o possível afetado é de grande influência, quanto 
menor a distância do emissor, maior a intensidade de vibrações, quanto mais distante 
menor essa intensidade. A distância pode ser descrita como inversamente proporcional 
à intensidade de vibrações. 
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Além disso deve-se considerar que existem outras fontes de vibrações mais 
próximas da população regional que o próprio empreendimento proposto, como é o caso 
da rodovia BR-277 e da Estrada Mato Grosso. O trânsito frequente de caminhões e 
ônibus nestas vias se configura como elemento emissor de vibrações possivelmente 
maior que o tráfego interno de maquinário que realizará a terraplenagem do 
empreendimento. 

5.1.1.3.1.1.1. Escalas de Compensação 

Tendo em vista que o ouvido humano responde de forma diferente nas diversas 
frequências, foi necessário que os instrumentos de medição simulassem a resposta do 
ouvido. 

Nesse sentido foram estabelecidas as curvas de compensação A, B, C e D, as 
quais proporcionam uma correção dos níveis de energia medidos de modo a simular o 
comportamento do ouvido humano, compensando as deficiências de sensibilidade 
conforme as frequências dos sons (Figura 5.24). 

 
Fonte adaptada de GERGES apud VIEIRA (2009) 

Figura 5.24 – Curvas de compensação 

 

GERGES apud VIEIRA (2009) descreveu cada uma das curvas, conforme abaixo: 

 Curva de compensação A: originalmente concebido para aproximar-se das 
curvas de igual audibilidade para baixos NPS (Níveis de Pressão Sonora), 
próximo de 50 dB; 

 Curva de compensação B: concebido para aproximar-se das curvas de igual 
audibilidade para médios NPS (Níveis de Pressão Sonora), próximo de 75 dB;  

 Curva de compensação C: usada para aproximar-se das curvas de igual 
audibilidade para altos NPS (Níveis de Pressão Sonora), próximo de 100 dB; 
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 Curva de compensação D: originalmente concebido para aproximar-se das 
curvas de igual audibilidade para altíssimos NPS (Níveis de Pressão Sonora), 
próximo de 120 dB. 

 

Segundo Gerges apud Vieira (2009), atualmente, a curva de compensação “A” é 
a mais utilizada, uma vez que as curvas “B” e “C” não tem adequada correlação em 
testes práticos; e a “D” se tornou específica para a medição de ruídos em aeroportos. 

Uma vez que a legislação municipal vigente que regulamenta a matéria determina 
que as medições de níveis de pressão sonora devem ser realizadas em conformidade 
com a norma ABNT (NBR 10.151/2000), que determinam a utilização da escala de 
compensação “A” para fins de medição de níveis sonoros, atendeu-se tal premissa em 
relação ao uso da escala de compensação no presente estudo. 

5.1.1.3.1.2. Fundamentação Legal 

Conforme apresentado no Item 7.2.2.3 Unidades de Conservação, Espécies 
Ameaçadas e Compensação Ambiental, a Fazenda Timbutuva se localiza em Área de 
Proteção Ambiental – APA, e deste modo os níveis de pressão sonora devem respeitar 
os valores limites estipulados na Lei Municipal nº 2.406/12, indicando que os resultados 
calculados de Leq5 não devem ultrapassar o nível de 55 dB(A) para o período diurno. 

5.1.1.3.1.3. Áreas de Estudo 

O estudo considerou duas áreas para caracterização dos níveis sonoros: Área 
Expandida de Avaliação Ambiental e a Área Específica de Análise Ambiental. A primeira 
diz respeito a região externa do terreno pretendido para a implantação do 
empreendimento proposto, enquanto a segunda trata da área objeto desta implantação. 

5.1.1.3.1.3.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

Visando caracterizar a Área Expandida de Avaliação Ambiental, foram 
estabelecidos 12 pontos para a medição dos níveis de pressão sonora no entorno do 
terreno, distribuídos de forma aleatória com distâncias variadas em relação ao limite 
divisor da área avaliada. A localização e identificação dos pontos de medição dos níveis 
de pressão sonora encontram-se na Figura 5.25 e na Tabela 5.14. 
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Tabela 5.14 – Identificação dos pontos de medição dos níveis de pressão sonora localizados 
na Área Expandida de Avaliação Ambiental 

Ponto de 
medição 

Data da 
medição 

Horário de 
medição 

Localização(1) 

X – Longitude Y – Latitude 

1 15/03/2016 15:28 654.822 7.185.063 

2 15/03/2016 12:30 688.373 7.184.359 

3 15/03/2016 12:42 655.374 7.183.781 

4 15/03/2016 12:54 656.714 7.184.395 

5 15/03/2016 13:53 657.504 7.184.839 

6 15/03/2016 14:05 658.714 7.183.067 

7 15/03/2016 14:23 658.179 7.183.067 

8 15/03/2016 13:07 657.349 7.183.516 

9 15/03/2016 14:49 656.963 7.182.807 

10 15/03/2016 14:37 657.010 7.182.457 

11 15/03/2016 15:18 654.888 7.181.747 

12 15/03/2016 12:19 654.793 7.183.898 

Nota: (1) Coordenadas UTM, Fuso 22 Sul – Datum Horizontal SIRGAS 2000 
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As medições do Ponto 1 foram realizadas especificamente à margem da Rodovia 
BR-277/376, km 111,5, sentido Curitiba. Próximo a este ponto se localizam algumas 
empresas, escola e passarela para pedestres. Este ponto possui fluxo constante de 
veículos (Figura 5.26). 

 
Figura 5.26 – Vista geral do Ponto 1 

 

Localizado próximo à Rua Mato Grosso, importante via de ligação entre os 
municípios de Campo Largo e Curitiba, o Ponto 2 (Figura 5.27) foi instalado em frente a 
uma Unidade Básica de Saúde, estrutura pública que, segundo a Lei Municipal Ordinária 
nº 2.406, de 11 de setembro de 2012, em seu art. 2º, item XII – Zona Sensível a Ruído 
ou Zona de Silêncio, necessita que lhe seja assegurado um silêncio excepcional, 
devendo ser estabelecido um raio de 200m de distância de qualquer emissor significativo 
de ruídos. 

 
Figura 5.27 – Vista geral do Ponto 2 
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A locação do Ponto 3 foi próxima à uma via com pavimentação primária, porém 
sem trânsito contínuo durante o período de coleta de dados, distante de residências ou 
outras significativas fontes emissoras de ruídos. O Ponto 4 está ao norte da Fazenda 
Timbutuva, junto a Capela Senhor Bom Jesus Timbotuva, captando os níveis de pressão 
sonora gerados pela via. Não foi evidenciado trânsito ou movimentação de fiéis no 
acesso à igreja (Figura 5.28). 

   
Figura 5.28 – Vista geral do Ponto 3 e do Ponto 4, respectivamente 

 

As medições do Ponto 5 foram realizadas em um entroncamento de vias 
secundárias, com pavimentação primária, ao norte da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental, distante de residências, em área de ocupação rural (Figura 5.29). 

 
Figura 5.29 – Vista geral do Ponto 5 

 

A coleta de dados no Ponto 6 foi realizada próximo à Rua Mato Grosso e a uma 
área comercial, com trânsito intensificado durante o período de medições (Figura 5.30). 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

128 
 

 
Figura 5.30 – Vista geral do Ponto 6 

 

O Ponto 7 foi locado em uma via secundária, com pavimentação primária, a 
sudeste. Este ponto distancia-se aproximadamente 50 a 60 metros da Rua Mato Grosso, 
porém os níveis de pressão sonora são atenuados em virtude da vegetação que fica 
entre eles (Figura 5.31). 

 
Figura 5.31 – Vista geral do Ponto 7 

 

O Ponto 8 também foi locado junto à Rua Mato Grosso, próximo às residências e 
à um condomínio residencial. Em virtude de sua proximidade com a citada via, há 
influência direta do trânsito devido ao constante fluxo de veículos (Figura 5.32). 
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Figura 5.32 – Vista geral do Ponto 8 

 

O Ponto 9, localizado no sul da Área Expandida de Análise Ambiental, se 
caracteriza por ser instalado em via secundária com pavimentação primária, com trânsito 
reduzido e em área com atributos rurais, influenciado prioritariamente por vocalização da 
fauna (Figura 5.33). 

 
Figura 5.33 – Vista geral do Ponto 9 

 

Localizado em um entroncamento de 3 vias com pavimentação primária à sul da 
área avaliada, o Ponto 10 está junto às residências, e o fluxo de veículos, característico 
de via rural, não interfere significativamente em elevação aos níveis de pressão sonora 
(Figura 5.34). 
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Figura 5.34 – Vista geral do Ponto 10 

 

As medições para o Ponto 11 ocorreram próximo a uma área de uso pecuário, 
junto à via com pavimentação primária denominada Estrada Rio Verde, ao sudoeste da 
Área Específica de Análise Ambiental. O Ponto 12 foi instalado, assim como o ponto 
anterior, na Estrada Rio Verde, não sendo evidenciado trânsito de veículos durante o 
período de medições (Figura 5.35). 

   
Figura 5.35 – Vista geral do Ponto 11 e do Ponto 12, respectivamente 

 

5.1.1.3.1.3.2. Área Específica de Análise Ambiental (Fazenda 
Timbutuva) 

Foram estabelecidos 12 pontos para a medição dos níveis de pressão sonora, 
locados de forma estratégica na Fazenda Timbutuva ou Área Específica de Análise 
Ambiental. A localização considerou a proximidade dos pontos com possíveis fatores 
que pudessem interferir no resultado dos níveis de ruído obtidos, como exemplo, 
proximidade com vias e ocupações residenciais. 
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A localização e identificação dos pontos de medição dos níveis de pressão sonora 
encontram-se na Tabela 5.15 e na Figura 5.36. 

Tabela 5.15 – Identificação dos pontos de medição dos níveis de pressão sonora localizados 
Área Específica de Análise Ambiental 

Ponto de 
medição 

Data da 
medição 

Horário de 
medição 

Localização(1) 

X – Longitude Y – Latitude 

13 15/03/2016 15:05 655.315 7.182.176 

14 15/03/2016 11:46 655.085 7.184.580 

15 15/03/2016 09:30 655.797 7.183.364 

16 15/03/2016 09:16 656.595 7.183.419 

17 15/03/2016 11:30 656.546 7.184.135 

18 15/03/2016 10:54 657.320 7.184.280 

19 15/03/2016 11:14 657.275 7.183.701 

20 15/03/2016 10:19 657.996 7.184.077 

21 15/03/2016 10:32 657.976 7.183.366 

22 15/03/2016 08:54 656.857 7.183.011 

23 15/03/2016 09:43 655.440 7.182.712 

24 15/03/2016 12:09 654.851 7.183.231 

Nota: (1) Coordenadas UTM, Fuso 22 Sul – Datum Horizontal SIRGAS 2000 
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O Ponto 13 foi locado próximo de área florestada e de uma intersecção com outra 
via que serve a região. A influência de ruídos é percebida momentaneamente com a 
passagem de veículos. O Ponto 14, localizado na porção noroeste da área, é o mais 
próximo da rodovia BR-277/376, portanto, mais suscetível aos ruídos produzidos pelo 
tráfego de veículos nessa rodovia (Figura 5.37). 

   
Figura 5.37 – Vista geral do Ponto 13 e do Ponto 14, respectivamente 

 

Localizado próximo à via interna (sem trânsito no período) que liga a Casa Sede 
com a extremidade leste da Fazenda, o Ponto 15 não apresenta influências externas 
significativas, em função da localização distante de vias, residências ou outros possíveis 
emissores de ruídos. O Ponto 16 tem características semelhantes ao ponto anterior, visto 
sua localização na mesma via interna, onde no momento das medições, não havia 
influência significativa de ruídos (Figura 5.38). 

   
Figura 5.38 – Vista geral do Ponto 15 e do Ponto 16, respectivamente 
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O Ponto 17 está localizado na porção norte da Área Específica de Análise 
Ambiental, em local de reflorestamento próximo ao cemitério que fica na divisa com a 
fazenda. Devido à sua proximidade com a Rua Mato Grosso, este ponto pode sofrer 
influência do tráfego de veículos na citada via, além da movimentação esporádica de 
visitantes do cemitério. As medições do Ponto 18 ocorreram próximas à área com 
reflorestamento, em um espaço atualmente destinado à agricultura. Este também é um 
ponto localizado distante de fontes que pudessem influenciar significativamente as 
medições (Figura 5.39). 

   
Figura 5.39 – Vista geral do Ponto 17 e do Ponto 18, respectivamente 

 

O Ponto 19 foi locado nas imediações do limite da Área Específica de Análise 
Ambiental com a Rua Mato Grosso, com o objetivo de caracterizar a atual influência da 
via com a Fazenda. O Ponto 20 foi locado próximo ao reflorestamento de eucalipto, na 
trilha que auxilia o deslocamento interno (sem trânsito) e que pode sofrer influência de 
ruídos de propriedades com características rurais no entorno (Figura 5.40). 

   
Figura 5.40 – Vista geral do Ponto 19 e do Ponto 20, respectivamente 
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O Ponto 21 também foi locado próximo à Rua Mato Grosso. Em virtude de sua 
proximidade com a citada via, há influência direta do trânsito, devido ao constante fluxo 
de veículos. O Ponto 22 está locado na porção sudeste da Área Específica de Análise 
Ambiental, no interior da mata, próximo a um reservatório no terreno vizinho. Este ponto 
pode sofrer interferência direta do trabalho realizado com maquinário na lavoura da 
propriedade adjacente (Figura 5.41). 

   
Figura 5.41 – Vista geral do Ponto 21 e do Ponto 22, respectivamente 

 

Sendo o local mais próximo da Casa Sede, o Ponto 23 recebe as influências dos 
moradores e principalmente dos animais domésticos criados em suas imediações. O 
Ponto 24 foi locado próximo a duas possíveis fontes de ruídos, sendo uma delas uma 
das residências no interior da Fazenda e a outra, a Rua Domingos Puppi ou Estrada Rio 
Verde (Figura 5.42). 

   
Figura 5.42 – Vista geral do Ponto 23 e do Ponto 24, respectivamente 
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5.1.1.3.2. Resultados 

Os resultados para os pontos amostrados nas diferentes áreas de estudo serão 
apresentados com vista a facilitar o entendimento do comportamento dos níveis de 
pressão sonora avaliados, bem como os dados ambientais obtidos durante as medições 
realizadas em campo. 

A influência exercida pelas variações dos parâmetros climáticos pode alterar a 
propagação do som em cada ponto amostrado. Os fatores como temperatura, umidade 
relativa, velocidade do vento, pressão e intensidade luminosa, assim como os dados 
coletados com o aparelho decibelímetro, foram utilizados para o cálculo e exposição dos 
resultados. Estes, por sua vez, serão completados por meio do histograma (gráfico que 
relaciona o percentual de ocorrências com o nível de ruído). 

5.1.1.3.2.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

Como citado, foram estabelecidos 12 pontos de medição, sendo realizadas no dia 
15 de março de 2016, no período diurno. 

Conforme discutido no Item 5.1.1.3.1.2. Fundamentação Legal relacionados aos 
níveis de pressão sonora, os pontos da Área Expandida de Avaliação Ambiental foram 
comparados aos parâmetros estabelecidos pelo Anexo I da Lei Municipal nº 2.406, de 
2012, tolerando valores máximos de até 55 dB(A) para a Área de Proteção Ambiental – 
APA. 

Os dados dos níveis de pressão sonora incluindo níveis mínimos, máximos e 
médios, além do nível de pressão sonora equivalente (Leq5), dos doze pontos de medição 
na Área Expandida de Avaliação Ambiental estão apresentados na Tabela 5.16. 
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Tabela 5.16 – Resultados dos níveis de pressão sonora localizados na Área Expandida de 
Avaliação Ambiental 

Pontos 
Duração 

(min) 
Mínimo 
dB(A) 

Máximo 
dB(A) 

Médio 

dB(A) 

Leq5 

dB(A) 

1 05:00 61,5 96,2 75,9 80,3 

2 05:00 39,0 82,7 50,2 64,1 

3 05:00 32,1 41,7 33,3 33,5 

4 05:00 34,0 75,9 45,1 60,5 

5 05:00 37,0 52,6 39,4 40,0 

6 05:00 38,7 77,5 47,6 58,8 

7 05:00 33,6 83,7 40,5 60,6 

8 05:00 32,9 81,5 47,2 64,0 

9 05:00 32,8 74,8 39,4 53,7 

10 05:00 35,0 59,3 40,6 45,1 

11 05:00 32,4 68,7 39,6 50,6 

12 05:00 31,9 49,9 33,1 34,2 

 

Os resultados apresentados podem ser divididos e caracterizados em duas 
vertentes: a primeira representada pelos pontos que se localizam próximo às vias com 
pavimentação asfáltica e que fazem a ligação entre os municípios de Campo Largo e 
Curitiba, onde o trânsito de veículos é intenso e de maior velocidade, inclusive com linhas 
de transporte público, com maior ocupação residencial, comercial e de estruturas 
públicas, neste caso, escola municipal e unidade de saúde (Pontos 1, 2, 4, 6 e 8); e a 
segunda referente aos pontos localizados em vias secundárias com pavimentação 
primária, com menor movimentação de veículos e pessoas (Pontos 3, 5, 7, 9, 10, 11 e 
12). 

Neste contexto, os pontos 1, 2, 4, 6 e 8 tiveram o resultado dos níveis de pressão 
sonora equivalente (Leq5) acima de 55 dB (A) para o período diurno, segundo preconiza 
a Lei Ordinária nº 2.406, de 11 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 2713 de 27 de 
agosto de 2015, que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do sossego 
público para as Áreas de Proteção Ambiental previsto no zoneamento municipal. 

O Ponto 1 foi teve os maiores níveis de pressão sonora durante o período de 
coleta de dados, apresentando o resultado de Leq5 de 80,3 dB(A), valor máximo de 96,2 
dB(A) e média de 75,9 dB(A). Por mais de 50% do tempo os valores se apresentaram 
acima dos 75 dB(A). Sua proximidade à BR-277/376 demonstra que no entorno deste 
ponto e na extensão da rodovia, os níveis de pressão sonora são elevados, permitindo 
concluir que este local é uma fonte de impactos ambiental, dificilmente sendo interferido 
ou afetado pela instalação do empreendimento proposto no que se refere aos níveis de 
pressão sonora. 
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Os pontos 2, 4, 6 e 8, localizados junto à Rua Mato Grosso e com características 
semelhantes no que se refere ao uso do solo, apresentaram valores de Leq5 muito 
próximos, entre 58,8 dB(A) para o Ponto 6 e 64,1 dB(A) para o Ponto 2, portanto todos 
acima do nível máximo de pressão sonora tolerado, de até 55 dB (A). Os gráficos junto 
aos histogramas na Figura 5.44, demonstram picos de elevação máxima, característicos 
de vias com trânsito reduzido. 

Cabe salientar que o Ponto 2 foi locado próximo à uma Unidade de Saúde que, 
segundo a lei municipal (Lei Ordinária nº 2.406/12), tem um raio de 200 metros 
caracterizado como Zona Sensível à Ruído ou Zona de Silêncio. Deve ser respeitada 
para quaisquer atividades industriais, comerciais, prestadoras de serviços, religiosas, 
sociais, recreativas e de carga e descarga. A mesma circunstância se aplica ao Ponto 1, 
pois se localiza próximo à uma escola municipal, tendo seu tratamento similar ao citado. 
Estes pontos estão locados à 250m (unidade de saúde) e 350m (escola) de distância da 
Área Específica de Análise Ambiental, portanto fora da citada Zona de Silêncio. 

Com relação aos outros pontos avaliados, Pontos 3, 5, 9, 10, 11 e 12, de modo 
geral tiveram o resultado de Leq5 dentro dos padrões normativos aceitáveis (55 dB(A)). 
O Ponto 7, influenciado pela proximidade com a Rua Mato Grosso (aproximadamente 60 
m), atingiu valores de Leq5 de 60,6 dB(A). Excetuando este ponto, os outros mencionados 
tiveram seu valor de Leq5 variando entre 33,5 dB(A) para o ponto 3, e 53,7 dB(A) para o 
Ponto 9. Conforme observado, para este ponto houve a influência da passagem de 
veículos e sobrevoo de helicóptero no momento da medição, justificando os níveis mais 
elevados. 

Portanto, os resultados das medições de níveis sonoros aqui apresentados 
caracterizam a situação atual da Área Expandida de Avaliação Ambiental, no que diz 
respeito à geração de ruídos, e quando comparados aos limites máximos definidos pela 
norma e legislação vigente, permitem constatar situações de comprometimento já 
existentes antes mesmo da implantação do projeto urbanístico pretendido pelo 
empreendedor, como é o caso da região próxima às vias mais movimentadas, haja vista 
que tais medições antecedem qualquer intervenção no terreno avaliado para a instalação 
do empreendimento proposto. 

Os resultados das medições de níveis de pressão sonora realizadas nos doze 
pontos avaliados encontram-se na Figura 5.44, na qual também são apresentados 
alguns parâmetros climáticos, como temperatura e umidade relativa, além dos valores 
mínimos, máximos e médios obtidos durante as medições. Os resultados coletados são 
apresentados na forma de um histograma, o qual relaciona o percentual de ocorrências 
dos níveis de ruído. 

Além dos dados citados acima, também são apresentados dados do nível de 
pressão sonora, do nível de pressão sonora equivalente (Leq5), do limite legal 
estabelecido no Anexo I da Lei Municipal nº 2.406, de 2012 para Área de Proteção 
Ambiental – APA que permite valores de 55 dB(A)) e da curva polinomial, a qual 
desconsidera grandes variações (desvio padrão) ao longo da amostragem, 
demonstrando o comportamento dos níveis de pressão sonora durante os 5 minutos de 
medição. 
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A Figura 5.43 apresenta a comparação dos níveis de pressão sonora equivalente 
calculados para os doze pontos medidos na Área Expandida de Avaliação Ambiental 
com o parâmetro legal. 

A Figura 5.45 mostra os picos máximos e mínimos, bem como todas as variações 
ocorridas durante os 5 minutos de medição para cada ponto avaliado. 

 
Figura 5.43 – Comparação dos níveis de pressão sonora equivalente com o parâmetro 

legal 

  



Tabela 5.44– Histograma, parâmetros climáticos e dados dos níveis de pressão sonora dos pontos de medição 1 a 12 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

141 
 

 
Figura 5.45 – Picos máximos e mínimos dos pontos de medição na Área Expandida de 

Avaliação Ambiental 

 

5.1.1.3.2.2. Área Específica de Análise Ambiental (Fazenda 
Timbutuva) 

Como citado, foram estabelecidos 12 pontos de medição na Área Específica de 
Análise Ambiental, sendo realizadas no dia 15 de março de 2016, no período diurno. 

Conforme discutido no item 5.1.1.3.1.2. Fundamentação Legal relacionados aos 
níveis de pressão sonora, os pontos serão enquadrados pelo que rege o Anexo I da Lei 
Municipal nº 2.406, de 2012 para Área de Proteção Ambiental – APA, indicando valores 
máximos de até 55 dB(A). 

Os dados dos níveis de pressão sonora incluindo níveis mínimos, máximos e 
médios, além do nível de pressão sonora equivalente (Leq5), dos doze pontos avaliados 
no terreno estão apresentados na Tabela 5.17. 
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Tabela 5.17 – Resultados dos níveis de pressão sonora localizados na Área Específica de 
Análise Ambiental 

Pontos 
Duração 

(min) 
Mínimo 
dB(A) 

Máximo 
dB(A) 

Médio 

dB(A) 

Leq5 

dB(A) 

13 05:00 31,5 36,0 33,3 33,5 

14 05:00 48,2 58,7 51,3 51,7 

15 05:00 34,2 52,2 37,1 39,3 

16 05:00 37,9 41,3 37,4 37,7 

17 05:00 36,6 59,2 40,7 44,4 

18 05:00 35,5 44,1 36,7 36,8 

19 05:00 35,2 76,4 45,3 58,6 

20 05:00 34,6 51,9 37,5 39,2 

21 05:00 34,0 73,6 42,9 54,6 

22 05:00 34,3 40,9 35,2 35,3 

23 05:00 34,3 48,3 36,3 37,0 

24 05:00 32,1 40,7 33,2 33,4 

 

Todos os doze pontos estão locados em área com características de sítio ou 
chácara, com atributos rurais. Levando em consideração a inserção do terreno avaliado 
perante o zoneamento municipal (APA do Rio Verde), os níveis máximos de pressão 
sonora tolerados para esta área são de até 55 dB (A) para o período diurno, segundo 
preconiza a Lei Ordinária nº 2.406, de 11 de setembro de 2012, alterada pela Lei nº 2713 
de 27 de agosto de 2015, que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do 
sossego público. 

De modo geral, os pontos de medição tiveram resultado bem abaixo do limite 
máximo instituído legalmente. Estes foram locados em virtude das características de 
ocupação apresentadas no terreno objeto do estudo e seu entorno imediato, sendo que 
as maiores influências nas medições foram em pontos próximos às vias que circundam 
a Área Específica de Análise Ambiental, principalmente a Rua Mato Grosso (Pontos 19 
e 21) e a BR-277/376, distante aproximadamente 400 metros do limite com a fazenda 
(Ponto 14). Apenas no Ponto 19, em virtude do trânsito de veículos no período de 
medições apresentou maior nível sonoro equivalente – Leq5 (58,6 dB(A)), inclusive 
ultrapassando o limite estabelecido pela legislação vigente (55 dB(A)). 

Os resultados demonstraram que em 8 pontos houve um valor de Leq5 abaixo de 
40 dB(A), um ponto apresentou índices entre 40 e 45 dB(A) e nos outros 3 os níveis 
calculados se mostraram acima de 50 dB(A), sendo que em apenas 1 deles (Ponto 19) 
o valor extrapolou o limite legal estabelecido, conforme citado. 
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Os pontos 13, 15, 16, 18, 20, 22 e 23 estão mais isolados em relação a prováveis 
fontes geradoras de ruídos. Os resultados demonstraram o que se previa, visto que os 
níveis tiveram valores de 33,5 / 39,3 / 37,7 / 36,8 / 39,2 / 35,3 / 37,0 dB(A) 
respectivamente. Neste contexto todos se apresentaram abaixo dos 40 dB(A), 
consequentemente abaixo do limite legal estabelecido (55 dB(A)). 

Os pontos 14 e 17 tiveram influência de vias na Área Expandida de Avaliação 
Ambiental, e deste modo apresentaram valores (51,7 / 44,4 dBA(A)) ligeiramente 
superiores aos outros pontos citados da Área Específica de Análise Ambiental. O Ponto 
24 está numa situação semelhante aos outros dois, porém seu resultado de Leq5, 33,4 
dB(A) foi o menor na Área Específica de Análise Ambiental. De qualquer modo, os três 
pontos citados também se mantiveram dentro do limite legal estabelecido para esta área 
(55 dB(A)). 

Após as medições dos 12 pontos, percebe-se que a amplitude ou diferença entre 
o menor valor (Ponto 24) e o maior valor (Ponto 19) de Leq5 foi de 25,2 dB(A), que denota 
a variação dos valores, porém não caracteriza a situação do terreno, visto que em grande 
parte dos resultados, os valores permaneceram abaixo do limite estabelecido 
legalmente. 

Se comparado à NBR 10.151/2000 e a lei municipal que estabelece os valores de 
referência aos níveis de pressão sonora para a situação, que tolera um valor de até 55 
dB(A) no período diurno, observa-se que 9 pontos ficaram no mínimo 19% abaixo do 
nível máximo permitido, 1 ponto ficou 6% abaixo e somente 1 ponto ficou 6,5% acima, 
indicando baixo grau de comprometimento no terreno. 

Os resultados das medições de níveis de pressão sonora realizadas nos doze 
pontos avaliados encontram-se na Figura 5.46, na qual também são apresentados 
alguns parâmetros climáticos, como temperatura e umidade relativa, além dos valores 
mínimos, máximos e médios obtidos durante as medições. Os resultados coletados são 
apresentados na forma de um histograma, o qual relaciona o percentual de ocorrências 
dos níveis de ruído. 

Também são apresentados dados do nível de pressão sonora, do nível de pressão 
sonora equivalente, do Anexo I da Lei Municipal nº 2.406, de 2012 para Área de Proteção 
Ambiental – APA que permite valores de 55 dB(A) e da curva polinomial, a qual 
desconsidera grandes variações (desvio padrão) ao longo da amostragem, 
demonstrando o comportamento dos níveis de pressão sonora durante os 5 minutos de 
medição. 

A Figura 5.47 apresenta a comparação dos níveis de pressão sonora equivalente 
calculados para os doze pontos na Área Específica de Análise Ambiental com o 
parâmetro legal. 

A Figura 5.48 mostra os picos máximos e mínimos, bem como todas as variações 
ocorridas durante os 5 minutos de medição para cada ponto avaliado. 

  



Tabela 5.46 – Histograma, parâmetros climáticos e dados dos níveis de pressão sonora dos pontos de medição 13 a 24 
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Figura 5.47 – Níveis de pressão sonora equivalente e parâmetro legal 

 
Figura 5.48 – Picos máximos e mínimos dos pontos de ruídos na Área Específica de 

Análise Ambiental  
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5.1.1.3.3. Considerações Finais 

O que se percebe, após as considerações para os estudos de níveis de pressão 
sonora para as diferentes áreas de influência (Área Específica de Análise Ambiental e 
Área Expandida de Avaliação Ambiental), é que as características peculiares de áreas 
em processo de urbanização, aliada a evidência de que atualmente a região possui um 
viés rural, foram comprovadas. 

Nos diferentes pontos medidos nas áreas de estudo, na maioria, foram obtidos 
resultados abaixo do limite estabelecido no Anexo I da Lei Municipal nº 2.406, de 2012 
para Área de Proteção Ambiental – APA, que preconiza o limite superior em 55 dB(A). 
Foi evidenciado em apenas um ponto na Área Específica de Análise Ambiental e seis 
pontos na Área Expandida de Avaliação Ambiental, entre os 24 coletados, valores acima 
do permitido na legislação de referência. Evidentemente que para este ponto, as 
medições sofreram interferência antrópica como trânsito de veículos na área externa da 
Fazenda. 

As atividades antrópicas observadas nas áreas de estudo podem ter interferido 
no resultado final do nível de pressão sonora equivalente, além da influência direta de 
fontes naturais (vocalização de fauna e vento) predominando durante as medições de 
ruídos, considerando o uso atual essencialmente rural. 

Tanto a Área Específica de Análise Ambiental como a Área Expandida de 
Avaliação Ambiental não se apresentam totalmente comprometidas em relação aos 
níveis de pressão sonora avaliados. As características das áreas de estudo não o 
configuram como polo gerador de ruídos, salvo na intermitência da movimentação de 
veículos na rodovia BR 277/376 e na Rua Mato Grosso próximas ao local pretendido 
para o empreendimento proposto. 

Todos os níveis de pressão sonora registrados são anteriores a qualquer 
intervenção por parte do empreendedor para a instalação do projeto pretendido, e 
corresponde a situação atual da fazenda e da região. 

5.1.2. Geologia 

Os estudos geológicos constituem um importante instrumento no planejamento e 
desenvolvimento tanto de trabalhos de caráter prospectivo, quanto geotécnico e/ou 
ambiental. O conhecimento do substrato fornece subsídios para que o uso e ocupação 
do solo sejam adequados às condições naturais do terreno. 

É por meio de ferramentas e técnicas de avaliação e mapeamento geológico que 
as características das rochas que formam o substrato, bem como de seus respectivos 
produtos de alteração, são identificadas. Desta maneira é fundamental o entendimento 
da geologia na área de interesse, considerando o contexto regional e local na qual se 
insere. 
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5.1.2.1. Aspectos Metodológicos 

Esta caracterização procurou, partindo das grandes unidades encontradas na 
região, mostrar com nível crescente de detalhe o arcabouço geológico que constitui as 
áreas de influência do empreendimento proposto. As informações levantadas neste 
parecer também serviram de apoio para a avaliação dos demais aspectos do meio físico 
abordados neste estudo, como a geomorfologia, pedologia e hidrologia. 

O diagnóstico foi desenvolvido com base em dados primários e secundários. 

Os dados primários foram obtidos a partir de levantamentos de campo, realizados 
principalmente na Área Específica de Análise Ambiental.  

Os trabalhos executados em campo envolveram: 

 Descrição, levantamento fotográfico e locação com GPS de navegação de 
afloramentos e feições geológicas de interesse ambiental e/ou geotécnico; 

 Execução de 20 sondagens a percussão com ensaio de penetração 
padronizado – SPT (Standard Penetration Test), conforme as recomendações da 
Norma Brasileira NBR 6484:2001, pelas empresas GEOPETRUM Geologia, 
Agrimensura e Meio Ambiente e GEOAZIMUTE Sondagem e Topografia Ltda., 
visando à caracterização geológico-geotécnica do substrato. 

Já os dados secundários foram levantados por meio de pesquisa bibliográfica, 
visando desenvolver o conhecimento pré-existente sobre a fisiografia e geologia da 
região. Também foram utilizadas nesta etapa imagens de satélite, fotografias aéreas 
disponibilizadas pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do Paraná – ITCG 
dos anos de 1952, 1963 e 1980, cartas topográficas e mapas temáticos. As principais 
bases utilizadas foram o Mapa Geológico da Folha de Curitiba, em escala 1:250.000, 
editado pela MINEROPAR (2005) e o Mapa Geológico da Bacia do Alto Iguaçu, em 
escala 1:20.000, editado pela SUDERHSA (2000), atual Instituto das Águas do Paraná 
– ÁGUAS PARANÁ. 

O material pesquisado e produzido a partir dessas informações foi utilizado em 
todas as fases desse estudo, auxiliando nas discussões e posterior elaboração deste 
parecer. 

Em relação às áreas de estudo, foram consideradas as mesmas delimitações 
utilizadas para outros aspectos do meio físico, como a geomorfologia, pedologia e 
hidrologia, conforme descrito abaixo: 

 Área Expandida de Avaliação Ambiental – com 166,20km², corresponde a 
porção da Bacia Hidrográfica do Rio Verde a montante da barragem do 
Reservatório Rio Verde, área onde a caracterização ambiental se deu por dados 
secundários, proporcionando assim o entendimento geológico de toda a região 
onde se insere o empreendimento proposto; 
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 Área Específica de Análise Ambiental – com 3.746.775,38m², compreende a 
Fazenda Timbutuva, onde se procedeu com a coleta de informações in loco, 
portanto, gerando dados primários para a caracterização ambiental, permitindo 
locar o empreendimento proposto de forma compatível com os aspectos 
ambientais observados e detalhados em escala local. 

5.1.2.2. Caracterização Geológica da Área Expandida de Avaliação Ambiental 

Na Área Expandida de Avaliação Ambiental ocorrem tanto rochas que compõem 
o embasamento cristalino ou Escudo Paranaense (MINEROPAR, 2001), quanto 
sedimentos da Bacia de Curitiba. 

Entre as unidades litoestratigráficas que compõem o Escudo Paranaense 
destacam-se os Complexos Granítico-Gnáissico e Gnáissico-Migmatítico, os quais são 
agrupados e também denominados na literatura de Complexo Atuba (SIGA JUNIOR et 
al., 1995). Estas rochas ocupam a maior parte da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental, bem como da Área Específica de Análise Ambiental. Além dessas rochas, 
compõem o embasamento litotipos da Formação Capiru, pertencente ao Grupo Açungui, 
e intrusivas básicas. 

Os litotipos da Formação Capiru estão restritos a porção norte/noroeste da Bacia 
do Rio Verde, enquanto as intrusivas básicas, que são classificadas genericamente 
como diabásio, se distribuem ao longo de praticamente toda a Área Expandida de 
Avaliação Ambiental sob a forma de diques com direção geral NW-SE. A gênese desses 
corpos é relacionada ao intenso vulcanismo fissural que marca os estágios iniciais da 
ruptura do supercontinente Pangea durante o Jurássico/Cretáceo, dando origem 
posteriormente ao oceano Atlântico. Nos mapas geológicos utilizados como base nesse 
estudo tais rochas são tratadas como uma unidade individualizada, entretanto muitos 
autores classificam essas intrusões como sendo da Formação Serra Geral, que em 
proposta recente foi hierarquizada no estado do Paraná como Grupo Serra Geral 
(MINEROPAR, 2013). 

Sobre as rochas do embasamento encontram-se as unidades que preenchem a 
Bacia Sedimentar de Curitiba, compreendendo os sedimentos da Formação Guabirotuba 
e sedimentos aluvionares relacionados à deposição fluvial durante o Holoceno. A 
Formação Guabirotuba é cartografada ao longo do limite oeste da Área Expandida de 
Avaliação Ambiental, enquanto os depósitos aluvionares estão distribuídos junto ao Rio 
Verde e seus principais afluentes. 

Na Figura 5.49 é possível observar a Área Expandida de Avaliação Ambiental em 
relação ao contexto geológico regional, enquanto a Tabela 5.18 traz a coluna 
cronoestratigráfica proposta. 
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Tabela 5.18 – Coluna cronoestratigráfica proposta para a Área Expandida de Avaliação 
Ambiental 

Eratema / Era Sistema / Período Unidade 

Cenozoico Quaternário Sedimentos aluvionares 

 
Paleogeno / 

Neogeno 
Formação Guabirotuba 

Mesozoico Jurássico / Cretáceo Intrusivas Básicas 

Neoproterozoico - Formação Capiru 

Paleoproterozoico / 
Neoproterozoico 

- 

Complexo Granítico 
Gnáissico / 
Gnáissico-
Migmatítico 

Complexo Atuba 
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5.1.2.2.1. Complexos Granítico-Gnáissico e Gnáissico-Migmatítico ou 
Complexo Atuba 

O Complexo Atuba, compreendendo neste caso os complexos Granítico-
Gnáissico e Gnáissico-Migmatítico, representa a unidade mais significativa no interior da 
Área Expandida de Avaliação Ambiental. 

Esse complexo é formado por um conjunto de rochas metamórficas 
polideformadas de alto grau, orientadas estruturalmente segundo a direção preferencial 
ENE e com alto ângulo de mergulho. A estrutura mais penetrativa é uma foliação Sn 
(feição planar originada durante processo de metamorfismo) de características dúcteis, 
com mergulhos maiores do que 45º para NW (SALAMUNI, 1998). 

As rochas do Complexo Atuba teriam se formado em dois eventos de 
metamorfismo regional, nas fácies anfibolito alto e granulito, ocorridos no 
Paleoproterozoico (2150-1800 Ma, idades U-Pb em zircão e Rb-Sr) e Neoproterozoico 
(640-560 Ma, idades Rb-Sr, Sm-Nd e K-Ar) (SIGA JÚNIOR, 1995; SIGA JÚNIOR et al., 
1995). 

Litologicamente o Complexo Granítico-Gnáissico é composto por um extenso 
conjunto de gnaisses graníticos ou granodioríticos, sendo comum a presença de augen-
gnaisses com porfiroblastos de feldspato potássico centimétricos. Em relação à 
composição dos gnaisses-granitos, Salamuni (1998) ressalta que essas rochas são 
derivadas não só de granitos, mas de granitoides em geral e também granodioritos. 

Já o Complexo Gnáissico-Migmatítico é composto predominantemente por 
ortognaisses migmatíticos caracterizados pelo bandamento composicional onde se 
alternam mesossomas ricos em biotita e hornblenda e leucossomas de composição 
tonalítico-granodiorítica (SIGA JÚNIOR, 1995; SIGA JÚNIOR et al., 1995). Também são 
descritas rochas leucocráticas a mesocráticas de aspecto homogêneo, ou seja, rochas 
de granulação grossa e aspecto granitóide ou gnáissico onde o bandamento é pouco 
evidenciado (SUDERHSA, 2002). Subordinadamente ocorrem ainda intercalações de 
metamáficas e metaultramáficas em camadas métricas a decimétricas, além de 
quartzitos, xistos e granulitos, entres outras litologias citadas na literatura. 

5.1.2.2.2. Grupo Açungui – Formação Capiru 

O Grupo Açungui, denominado inicialmente Série Açungui por Derby (1878), é 
constituído por um conjunto de rochas metamórficas de baixo grau datadas do 
Proterozoico Superior. 

Principalmente a partir da década de 50 iniciaram diversos estudos abordando a 
estratigrafia e evolução tectono-estrutural do Grupo Açungui. Nesse sentido destacam-
se, entre outros, os trabalhos de Bigarella & Salamuni (1956 a, b; 1958 a, b), Marini et 
al. (1967), Soares (1987), Fiori (1990, 1992) e Fassbinder (1996). A subdivisão 
estratigráfica do grupo, contudo, ainda é tema de debate na literatura. A principal 
dificuldade em estabelecer essa subdivisão deve-se ao reempilhamento das sequencias 
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litológicas originais, resultado das diferentes fases de deformação ao longo de sua 
evolução. 

Fiori (1990, 1992) atribui três fases de deformação para esse conjunto de rochas. 
A primeira fase é relacionada a uma tectônica de baixo ângulo, denominada de Sistema 
de Cavalgamento Açungui (SCA). A segunda refere-se ao dobramento das estruturas 
geradas anteriormente, configurando o Sistema de Dobramento Apiaí (SDA). Já o 
terceiro evento, denominado de Sistema de Transcorrência Lancinha (STL), está 
relacionado a uma tectônica transcorrente, marcada por importantes lineamentos 
regionais, como a falha da Lancinha. 

Neste estudo será abordada apenas a Formação Capiru, tendo em vista que é a 
única do Grupo Açungui que faz parte da Área Expandida de Avaliação Ambiental. Nessa 
área de estudo ela é composta por metacalcários dolomíticos, metapelitos e quartzitos 
(SUDERHSA, 2000, 2002). 

Os quartzitos ocorrem intercalados e gradando para metapelitos (filitos), e por 
vezes intercalados também aos metacalcários. São rochas de coloração clara, no geral 
acinzentada, compostas predominantemente por grão de quartzo de granulação fina a 
média. Por serem mais resistentes, muitas vezes se destacam na paisagem ao longo 
cristas alongadas no relevo. 

Os metapelitos distribuem-se em pacotes espessos, apresentando 
estruturalmente uma característica clivagem ardosiana. Estes se apresentam geralmente 
semi-alterados, com colorações acinzentadas a avermelhadas. Quando totalmente 
alterados formam solos argilosos, de cores avermelhadas e geralmente bastante 
profundos. 

As rochas metacarbanáticas geralmente são maciças e de cor acinzentada, 
entretanto podem ocorrer corpos acamadados. São relativamente comuns estruturas 
estromatolíticas. No geral apresentam-se fraturadas e com formas de dissolução ao 
longo de fraturas, quando podem se formar cavernas ou aberturas de planos, 
funcionando assim como excelentes aquíferos, como é o caso do Aquífero Karst. 

5.1.2.2.3. Bacia Sedimentar de Curitiba – Formação Guabirotuba e 
Depósitos Aluvionares 

A Bacia Sedimentar de Curitiba faz parte de um conjunto de bacias tafrogenéticas 
formadas durante o Cenozoico. A origem e evolução dessas bacias, integrantes do Rift 
Continental do Sudeste do Brasil (RICCOMINI, 1989), também chamado de Sistema de 
Rifts Cenozoicos do Sudeste do Brasil (ZÁLAN & OLIVEIRA, 2005), é relacionada a 
processos tectônicos responsáveis pela reativação de planos de fraqueza da crosta e 
basculamento de blocos. 

A Bacia de Curitiba, cuja calha é uma depressão alongada com direção 
aproximada N40º-50ºE (SALAMUNI, 1998), abrange parte do município de Curitiba e dos 
municípios circunvizinhos da região metropolitana, estando a Área Expandida de 
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Avaliação Ambiental próxima de sua borda noroeste. Os termos sedimentares que 
preenchem a bacia são representados pelos sedimentos da Formação Guabirotuba, de 
idade oligo-miocênica de acordo com Salamuni (1998), juntamente com depósitos 
aluvionares do Holoceno. 

A Formação Tinguis (BECKER, 1982) não foi aqui descrita, tendo em vista que é 
interpretada, de forma não consensual na literatura, como sendo resultado do 
retrabalhamento dos sedimentos da Formação Guabirotuba (SALAMUNI et al., 1999), 
além de não ser cartografada nos mapas bases utilizados. 

Os depósitos da Formação Guabirotuba não apresentam espessura constante, 
ocorrendo desde 1 metro até 80 metros, sendo a média de aproximadamente 40 metros 
(SALAMUNI et al., 1999). Composicionalmente predominam as argilas e areias 
arcoseanas (FELIPE, 2011), sendo a porção basal marcada pelo aumento de termos 
rudáceos. Salamuni (1998) divide as litologias dessa unidade em quatro grupos: 
depósitos argilosos e lamosos; depósitos carbonáticos; depósitos arcosianos e areias 
arcosianas e depósitos rudáceos (cascalheiras). 

O contato da Formação Guabirotuba com o embasamento – Complexo Atuba – é 
irregular, sendo comum a presença de blocos e matacões imersos nos sedimentos 
cenozoicos (SUDERHSA, 2002). 

Sobrepostos aos sedimentos da Formação Guabirotuba ocorrem ainda os 
depósitos aluvionares do Holoceno. A gênese desses depósitos é relacionada à 
deposição fluvial dentro da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Iguaçu, no caso Área 
Expandida de Avaliação Ambiental em virtude da deposição do Rio Verde e seus 
principais afluentes. 

Quanto à composição esses depósitos são formados por sedimentos areno-
síltico-argilosos inconsolidados, onde é comum a intercalação de camadas de areia fina 
a grossa e níveis conglomeráticos com seixos de quartzo e quartzito. A transição entre 
as camadas pode ser gradual ou abrupta, indicando os diferentes regimes fluviais que 
deram origem aos depósitos. É comum que sejam recobertos por solos hidromórficos 
com baixa resistência à penetração e espessura entre 1 e 2 metros (SUDERHSA, 2002). 

5.1.2.3. Caracterização Geológica da Área Específica de Análise Ambiental 

Na Área Específica de Análise Ambiental não foram observados grandes 
afloramentos do embasamento cristalino, representado pelos Complexos Granítico-
Gnáissico (predominante) e Gnáissico-Migmatítico, tendo em vista, principalmente, a 
grande espessura de solo e cobertura vegetacional ao longo do terreno. As exposições 
mais significativas foram descritas em áreas de corte/escavação, com solos 
residuais/saprólitos (Figura 5.50), e ao longo de canais de drenagem (Figura 5.51), 
neste caso sendo possível descrever algumas rochas frescas. 
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Figura 5.50 – Solo residual / saprólito aflorante em talude de corte 

 

 
Figura 5.51 – Afloramento em canal de drenagem 

 

Nos solos residuais e saprólitos foi possível identificar estruturas reliquiares, como 
o característico bandamento gnáissico das rochas do embasamento. Mineralogicamente 
se destacam os níveis quartzo-feldspáticos de coloração esbranquiçada (leucossoma), 
onde o feldspato encontra-se em grande parte já caulinizado, em alternância com níveis 
ricos em minerais ferromagnesianos (mesossoma), como biotita e anfibólio/piroxênio. Já 
nos canais de drenagem foram descritos tanto gnaisses com bandamento composicional 
bem marcado (Figura 5.52), quanto rochas de aspecto granitoide (Figura 5.53) com 
bandamento gnáissico homogêneo, ou seja, pouco evidente. Ambos os litotipos 
apresentam granulação média a grossa, sendo comum a presença de porfiroblastos 
centimétricos de feldspato potássico. 
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Figura 5.52 – Aspecto dos gnaisses descritos na Área Específica de Análise Ambiental, 

destaque para bandamento 

 

 
Figura 5.53 – Aspectos dos “granitoides” descritos na Área Específica de Análise 

Ambiental 

 

Destaca-se a ocorrência frequente de veios de quartzo centimétricos a 
decimétricos em meio às rochas/saprólitos do embasamento (Figura 5.54), bem como 
de fragmentos de quartzo de vários tamanhos (seixos, blocos e matacões) dispersos ao 
longo da Área Específica de Análise Ambiental e canais de drenagem (Figura 5.55). É 
justamente aos veios e filões de quartzo, caracterizando depósitos do tipo filoneano, que 
está relacionado o potencial e histórico aurífero dessa região do município de Campo 
Largo (Timbutuva e Ferraria). 
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Figura 5.54 – Aspecto dos veios de quartzo em meio solo residual/saprólito do 

embasamento cristalino 

 

 
Figura 5.55 – Blocos de quartzo comumente observados, neste caso em canal de 

drenagem 

 

Na Área Específica de Análise Ambiental foram desenvolvidas atividades de 
exploração e explotação de ouro até a década de 40, em uma das primeiras minas de 
ouro do estado do Paraná. No local ainda podem ser observadas antigas edificações e 
estruturas de beneficiamento da Mina Timbutuva (Figura 5.56). 
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Figura 5.56 – Antigas estruturas de beneficiamento da Mina Timbutuva 

 

Também são observadas extensivas evidências de trabalhos prospectivos 
(Figura 5.57), como escavações superficiais, poços e trincheiras. Estas podem ser 
observadas ao longo de praticamente toda a Área Específica de Análise Ambiental, 
entretanto a maior concentração está na sua porção oeste, sob áreas de floresta e/ou 
em Áreas de Preservação Permanente – APP. 

   
Figura 5.57 – Aspecto geral das escavações identificas na Área Específica de Análise 

Ambiental 

 

Segundo documentos históricos fornecidos pela empresa Monteiro e Aranha S.A, 
proprietária da Mina Timbutuva, foram descritos nessa região a presença de diversos 
veios de quartzo auríferos (filões) paralelos e orientados segundo a direção N70E com 
mergulho de 60º a 65º para Sul. O ouro, quase todo muito fino, se encontra em estado 
livre na massa de quartzo ou em grãos pouco maiores acompanhando pirita e outros 
sulfetos (Figura 5.58). 
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Figura 5.58 – Destaque para nível sulfetado em veio de quartzo 

 

Na Mina Timbutuva os trabalhos de lavra, até onde se tem registro, avançaram a 
profundidades relativamente altas para a época, considerando a infraestrutura e 
maquinário disponível. Atualmente muitas escavações encontram-se submersas (Figura 
5.59), assim não se descarta a possibilidade que se tratem de acessos a poços e galerias 
subterrâneas da antiga mina. No item 5.1.5. Recursos Hídricos essas feições também 
serão abordadas. 

   
Figura 5.59 – Aspecto das escavações submersas identificadas na Área Específica de 

Análise Ambiental 

 

Na Figura 5.60 é possível observar a localização das feições e evidências 
relacionadas às atividades de prospecção e mineração de ouro que foram identificadas 
na Área Específica de Análise Ambiental. 
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Na Área Específica de Análise Ambiental também é observada a incidência de um 
dique de diabásio (Figura 5.61) com largura média de 50 metros e orientado segundo a 
direção NW-SE. Este representa um corpo intrusivo que corta as rochas do 
embasamento (Figura 5.65). 

 
Figura 5.61 – Aspecto do diabásio 

 

Este dique aflora sob a forma de blocos/matacões arredondados de tamanho até 
métrico (Figura 5.62) em meio ao solo de alteração (in situ), sendo observados também 
blocos/matacões rolados em virtude da declividade do terreno (Figura 5.63). As 
principais exposições foram evidenciadas próximas à sede atual da fazenda. 

 
Figura 5.62 – Bloco/matacão de diabásio em meio solo de alteração (in situ) 
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Figura 5.63 – Blocos/matacões de diabásio rolados no terreno 

 

Finalmente, recobrindo as demais unidades observa-se na Área Específica de 
Análise Ambiental uma faixa de sedimentos aluvionares recentes (Figura 5.65). Estes 
se encontram dispostos na planície aluvionar do Rio Timbutuva, bem como ao longo de 
seus principais afluentes, incluindo os sedimentos depositados no leito ativo dos canais 
de drenagem. 

No geral essa unidade apresenta pouca declividade e abrange, na sua maioria, 
as áreas úmidas identificadas na Área Específica de Análise Ambiental. Tendo em vista 
a ausência de cortes ou escavações profundas no seu âmbito, os dados para sua 
caracterização foram gerados principalmente a partir de sondagens com trado 
pedológico (tipo Holandês), de até 1,20 metros de profundidade. Até essa profundidade 
foram evidenciados solos predominantemente argilosos com lentes de areia fina. Esses 
solos tendem ao hidromorfismo (Figura 5.64), por vezes apresentam matéria orgânica, 
e suas cores variam desde cinzentas até pretas. Pedologicamente são classificados 
como GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico 
típico e ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico típico. No leito ativo dos canais de 
drenagem foram observados sedimentos com granulometria variando desde argila e silte 
até seixos, desconsiderando os blocos e matacões rolados por gravidade das encostas 
à margem dos cursos hídricos. 
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Figura 5.64 – Aspecto dos solos hidromórficos descritos na planície do Rio Timbutuva 

 

Na Figura 5.65 são apresentadas as unidades geológicas que caracterizam a 
Área Específica de Análise Ambiental. 
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5.1.2.4. Processos Minerários na Área Específica de Análise Ambiental 

Quanto à incidência de processos minerários na Área Específica de Análise 
Ambiental, em pesquisa realizada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral 
– DNPM em maio de 2016, foram constatados quatro processos: nº 826.806/2013; nº 
826.382/2011; nº 826.794/2011 e nº 826.458/1993. 

O processo DNPM nº 826.806/2013 recai parcialmente sobre o extremo oeste da 
Área Específica de Análise Ambiental. Este possui como titular/requerente Industrias 
Brasileiras de Artigos Refratários Ibar Ltda. e encontra-se ativo em fase de Autorização 
de Pesquisa para a substância Argila (uso industrial). O Alvará de Pesquisa foi publicado 
em 26 de fevereiro de 2015, com vencimento em 26 de fevereiro de 2017. 

Os processos DNPM nº 826.382/2011 e nº 826.794/2011 são os mais 
significativos em extensão e estão parcialmente inseridos sobre a Área Específica de 
Análise Ambiental. Estes possuem como titular/requerente Mineração Tabiporã Ltda. e 
encontram-se ativos em fase de Autorização de Pesquisa para a substância Minério de 
Ouro (uso industrial). O Alvará de Pesquisa de ambos foi publicado em 6 de fevereiro de 
2014, com vencimento em 6 de fevereiro de 2017. 

Por fim, o processo DNPM nº 826.458/1993 recai parcialmente sobre o extremo 
nordeste da Área Específica de Análise Ambiental. Este possui como titular/requerente 
Mineração Spacki Ltda. e encontra-se ativo em fase de Concessão de Lavra para as 
substâncias Saibro e Caulim. A Portaria de Lavra neste caso foi publicada em 29 de 
junho de 2004, não apresentando data de vencimento. 

Na Figura 5.66 é possível observar a disposição dos processos DNPM 
supracitados em relação à Área Específica de Análise Ambiental. 
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5.1.2.5. Caracterização Geotécnica da Área Específica de Análise Ambiental 

As características geotécnicas da Área Específica de Análise Ambiental estão 
diretamente relacionadas ao tipo de substrato e configuração topográfica do terreno. A 
partir do cruzamento de informações sobre o meio físico com os dados primários 
adquiridos durante as etapas de campo foi possível determinar aspectos que devem ser 
considerados tanto na fase de estudo ambiental quanto no projeto do empreendimento 
proposto. 

Nesse sentido é preciso considerar três situações distintas, ou três unidades de 
terreno, quanto às características geológico-geotécnicas. 

A primeira se relaciona ao material de alteração das rochas do embasamento, 
sobretudo do Complexo Granítico-Gnáissico, de maior ocorrência na Área Específica de 
Análise Ambiental. Geomorfologicamente esse domínio apresenta um relevo ondulado a 
forte ondulado, com o predomínio de declividades entre 8 e 20% e subordinadamente 
entre 20 e 45%, e vertentes convexas. 

No substrato predominam materiais siltosos a areno-siltosos. Apesar de 
possuírem boas condições quanto ao aporte de fundações, não denotando empecilho 
desde que tomadas medidas técnicas cabíveis, em vertentes e taludes mais declivosos 
não se descarta o risco de instabilidade e o desenvolvimento de processos erosivos e 
movimentações de massa. 

Desta maneira, quando das atividades de conformação do terreno durante a fase 
de instalação do empreendimento proposto devem ser evitados cortes e taludes 
íngremes, principalmente acima de 30% e no mesmo sentido da inclinação da foliação 
metamórfica quando esta for evidente. Quanto à erosão, recomenda-se que seja 
realizada a proteção vegetal de todas as áreas de corte e solo exposto. Durante essas 
atividades alerta-se também, em casos que a rocha subjacente se encontre pouco 
intemperizada, para a eventual necessidade de remoção do material por meio de 
técnicas/maquinário específico, bem como para o risco de quedas de blocos/matacões, 
os quais são comuns em meio ao solo residual. 

Nas porções onde o relevo é mais dissecado e as encostas suavizadas, com 
declividades de até 20%, e também em porções onde o substrato é formado por rochas 
metabásicas e metaultrabásicas do Complexo Gnáissico-Migmatítico, os solos tendem a 
serem profundos, mais evoluídos e com maiores teores de argila, diminuindo assim o 
potencial para ocorrências de processos erosivos e movimentações de massa. 

A segunda situação geológico-geotécnica diz respeito à incidência do dique de 
diabásio na Área Específica de Análise Ambiental, o qual configura um relevo positivo 
de vertentes íngremes, com declividades no geral superiores a 20%. 
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Geotecnicamente deve-se considerar a existência desse corpo intrusivo 
principalmente quando do projeto de fundações e na execução de atividades de 
conformação do terreno, tendo em vista a possibilidade de movimentações de massa, a 
dificuldade no implante de estruturas enterradas pela dureza do substrato (rocha sã) e/ou 
pela presença de blocos/matacões em meio ao material de alteração, além do risco do 
apoio de fundações sobre blocos/matacões. Devido ao elevado conteúdo de argila, os 
solos nesse domínio também apresentam potencial para recalques. 

A terceira unidade de terreno está relacionada aos sedimentos aluvionares junto 
ao Rio Timbutuva e seus principais afluentes, e as áreas úmidas em geral. 

Nesse domínio predominam as declividades de até 3% e subordinadamente entre 
3 e 8%, configurando um relevo plano a suave ondulado, onde a suscetibilidade à erosão 
é baixa e o potencial para movimentações de massa é praticamente nulo. Contudo, a 
drenabilidade natural do terreno também é baixa e pelo fato do aquífero freático ser raso 
(<2,0m), este se torna mais vulnerável à poluição das águas subterrâneas. Além disso, 
compreende porções sujeitas a inundações e enchentes periódicas. 

O substrato é caracterizado por materiais inconsolidados e solos com textura 
argilosa, sobretudo hidromórficos e com presença de matéria orgânica. Estes 
apresentam baixa resistência ao corte e à penetração, facilitando a escavação do 
terreno. Todavia, remetem ao local uma baixa capacidade de suporte de carga, com 
possibilidade de recalques em fundações. Com isso, pode-se dizer que as porções 
compreendidas pelos sedimentos aluvionares e áreas úmidas em geral apresentam 
baixa aptidão geológico-geotécnica. 

Em relação aos aspectos geotécnicos condicionados pelo histórico de uso e 
ocupação da Área Específica de Análise Ambiental, alerta-se para que sejam tomados 
cuidados no projeto e na instalação do empreendimento proposto em função da grande 
quantidade de escavações, bem como da existência de poços e galerias subterrâneas 
da antiga Mina Timbutuva S.A. (Figura 5.60). Algumas medidas são a sinalização e 
isolamento dessas feições em superfície, também sendo passível a realização de 
estudos específicos a fim de mapear em subsuperfície a existência de 
cavidades/estruturas que eventualmente possam oferecer riscos. Ressalta-se, 
entretanto, que as feições identificadas no geral se encontram sob áreas de floresta e/ou 
Áreas de Preservação Permanente – APP. Portanto, não fazem parte da área construtiva 
prevista pelo projeto do empreendimento proposto. 

Com o objetivo de aprofundar a caracterização geológico-geotécnica da Área 
Específica de Análise Ambiental foram utilizados os dados obtidos a partir de 20 
sondagens a percussão (SP-01 a SP-20) com ensaio de penetração padronizado – SPT 
(Standard Penetration Test) (Figura 5.67), as quais foram executadas em duas 
campanhas, em junho de 2015 (SP-01 a SP-06) e março de 2016 (SP-07 a SP-20). Os 
furos foram locados de acordo com o pré-projeto do empreendimento proposto, 
sobretudo em áreas previstas para ocupação. 
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Figura 5.67 – Execução das sondagens a percussão, SP-01 e SP-09 respectivamente 

 

A profundidade das sondagens SPT variou entre 6,50 (SP-14) e 20,45 (SP-01 e 
SP-03) metros, totalizando 231,83 metros lineares. Com exceção da sondagem SP-08, 
que foi executada na planície aluvionar do Rio Timbutuva onde o nível de água estava a 
0,43 metros de profundidade, todas as demais foram executadas no domínio do 
embasamento, sendo que destas apenas na SP-11 o nível de água foi interceptado 
(2,19m). 

Tais dados demonstram que o aquífero freático se encontra relativamente 
profundo na maior parte da Área Específica de Análise Ambiental, principalmente nas 
porções onde está prevista ocupação. Portanto, favoráveis à instalação de fundações e 
estruturas enterradas, uma vez que o mesmo provavelmente não será interceptado. 
Esses valores, contudo, devem ser considerados como indicativo de tendência, uma vez 
que o nível de água oscila sazonalmente em função de períodos de maior e menor 
pluviosidade. Quanto à capacidade de absorção do solo, não foram realizados ensaios 
técnicos para sua determinação pelo fato de que o empreendimento proposto será 
servido por rede de esgoto. 

A Tabela 5.19 apresenta a identificação das sondagens executadas na Área 
Específica de Análise Ambiental com as respectivas coordenadas UTM (SIRGAS2000, 
Fuso 22 Sul), profundidade máxima atingida em cada furo e o nível d’água. 

Tabela 5.19 – Lista das sondagens a percussão – SPT executadas na Área Específica de 
Análise Ambiental 

Sondagem 
Coordenadas UTM(1) Limite da 

sondagem (m) 
Nível d’água (m) 

X Y 

SP-01 655.720 7.182.954 20,45 NI 

SP-02 655.503 7.182.593 14,40 NI 

SP-03 655.153 7.182.347 20,45 NI 

SP-04 655.324 7.182.837 10,18 NI 
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Sondagem 
Coordenadas UTM(1) Limite da 

sondagem (m) 
Nível d’água (m) 

X Y 

SP-05 655.160 7.183.042 10,45 NI 

SP-06 655.208 7.183.263 15,04 NI 

SP-07 654.884 7.183.539 11,15 NI 

SP-08 655.487 7.182.949 15,45 0,43 

SP-09 656.042 7.183.435 7,14 NI 

SP-10 656.127 7.183.284 13,15 NI 

SP-11 656.751 7.183.373 10,45 2,19 

SP-12 656.792 7.183.605 8,13 NI 

SP-13 657.157 7.183.891 10,15 NI 

SP-14 657.255 7.184.253 6,50 NI 

SP-15 657.458 7.184.182 7,30 NI 

SP-16 657.616 7.183.903 10,50 NI 

SP-17 657.891 7.183.884 11,15 NI 

SP-18 658.127 7.184.110 12,14 NI 

SP-19 658.224 7.183.679 8,50 NI 

SP-20 657.951 7.183.412 9,15 NI 

Nota: 1 Coordenadas UTM SIRGAS 2000 Fuso 22 Sul 
NI: Não identificado/interceptado 

 

Na Figura 5.68 é possível observar a localização das sondagens realizadas na 
Área Específica de Análise Ambiental. 
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Obtido a partir do ensaio SPT, o índice de resistência à penetração (N) 
corresponde ao número de golpes necessários para cravação de 30cm do amostrador 
padrão após uma cravação inicial de 15cm. O ensaio SPT foi realizado a cada metro e 
na transição de cada camada, a partir de um metro de profundidade em todos os furos 
de sondagem. Para efetuar a cravação do amostrador padrão foi utilizado um martelo de 
65kg erguido a uma altura de 75cm, conforme normatização (NBR 6484:2001) (Figura 
5.69). 

 
Figura 5.69 – Execução de ensaio SPT na Área Específica de Análise Ambiental, 

destaque para conjunto de cravação 

 

Com base no índice de resistência à penetração (N) foi possível correlacionar os 
estados de compacidade (areias e siltes arenosos) e consistência (argilas e siltes 
argilosos) dos materiais amostrados. A Tabela 5.20 apresenta a designação utilizada 
para classificação das amostras segundo a NBR 6484:2001. 

No geral as características geotécnicas tendem a melhorar com o aumento dos 
estados de compacidade e consistência dos materiais, ou seja, quanto mais 
duro/compacto, mais resistente, menos permeável e menos deformável será o material. 
Como esperado, nos furos realizados na Área Específica de Análise Ambiental observa-
se um aumento significativo dessas características com o aumento da profundidade. 

Tabela 5.20 – Estados de compacidade e consistência dos materiais 

 
Solo 

Índice de resistência à 
penetração (N) 

Designação(1) 

C
o

m
p

a
c
id

a
d

e
 

Areias e 

siltes arenosos 

≤ 4 Fofa(o) 

5 a 8 Pouco compacta(o) 

9 a 18 Medianamente compacta(o) 

19 a 40 Compacta(o) 

> 40 Muito compacta(o) 
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Solo 

Índice de resistência à 
penetração (N) 

Designação(1) 

C
o

n
s
is

tê
n
c
ia

 

Argilas e 

siltes argilosos 

≤ 2 Muito mole 

3 a 5 Mole 

6 a 10 Média(o) 

11 a 19 Rija(o) 

> 19 Dura(o) 

(1) As expressões empregadas para a classificação da compacidade das areias (fofa, 
compacta, etc.), referem-se à deformabilidade e resistência destes solos, sob o ponto 
de vista de fundações, e não devem ser confundidas com as mesmas denominações 
empregadas para designação da compacidade relativa das areias ou para a situação 
perante o índice de vazios críticos, definidos na Mecânica dos Solos. 

Fonte: NBR 6484:2001 

 

Apenas a sondagem SP-08, executada na planície aluvionar do Rio Timbutuva, 
apresentou um perfil composto essencialmente por argila plástica, de cor cinza (Figura 
5.70). Até o limite da sondagem (15,45m) a consistência dos materiais variou entre muito 
mole à rija, com predominância de materiais de consistência média (6≤N≤10). Esses 
dados, somados ao nível raso do aquífero freático, corroboram com a caracterização 
geológico-geotécnica da unidade de terreno compreendida pelos sedimentos 
aluvionares identificados na Área Específica de Análise Ambiental, de baixa aptidão para 
ocupação. 

 
Figura 5.70 – Amostra de argila plástica descrita na SP-08 

 

No restante das sondagens, apesar de variações composicionais e de coloração 
ao longo dos perfis, estes se mostraram relativamente homogêneos entre os furos 
realizados na Área Específica de Análise Ambiental. 
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No topo dos perfis, em profundidades inferiores a 2 metros, predomina a 
ocorrência de camada vegetal e materiais argilosos de cor marrom, por vezes com restos 
orgânicos, e com baixos índices de consistência (Figura 5.71). 

   
Figura 5.71 – Aspecto dos materiais descritos no topo dos perfis, SP-07 e SP-20 

respectivamente 

 

Após essa camada inicial passam a predominar materiais de composição siltosa 
a silto-arenosa, com o incremento da fração areia principalmente em direção à base dos 
perfis. 

Inicialmente, em algumas sondagens, ainda se nota camadas de composição 
argilo-siltosa a silto-argilosa, com consistência variando predominantemente entre média 
(6≤N≤10) e rija (11≤N≤19). Como exemplo, no SP-02 essa camada atinge até 4,20 
metros de profundidade, todavia no geral tende a ser mais rasa. Posteriormente os 
termos siltosos a silto-arenosos (Figura 5.72) passam a predominar, sendo descritos até 
a base dos perfis. Em relação à fração areia, quando presente, sua granulação varia 
entre fina e média. Quanto à coloração dos materiais, aqueles avermelhados e 
amarelados se destacam. Essa característica está relacionada diretamente a variação 
composicional/mineralógica das rochas do embasamento. Em alguns perfis também 
foram descritas porções esbranquiçadas, relacionadas à presença de feldspato 
caulinizado nas amostras (Figura 5.73). 

Em relação ao índice de resistência à penetração (N) dos materiais em direção à 
base dos perfis, nota-se o predomínio de termos medianamente compactos (9≤N≤18), 
sendo que em profundidade próximas ou superiores a 10 metros este índice sofre um 
incremento, passando a serem descritos materiais compactos em sua maioria. 
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Figura 5.72 – Aspecto geral dos materiais siltosos a silto-arenosos descritos, SP-09 e 

SP-12 respectivamente 

 

 
Figura 5.73 – Silte arenoso com presença de feldspato caulinizado (SP-14) 

 

No Anexo X são apresentados os perfis e diagramas de resistência das 
sondagens a percussão – SPT realizadas na Área Específica de Análise Ambiental. Cabe 
ressaltar que os dados exibidos em cada perfil de sondagem representam apenas um 
ponto do terreno, portanto as propriedades relatadas acima não podem ser extrapoladas 
para materiais com outras características, que porventura possam existir nessa área de 
estudo, mas que não foram detectados. 

Recomenda-se que as informações apresentadas nos logs sejam consideradas 
de forma a orientar o planejamento das fundações e estruturas associadas, 
principalmente quanto à determinação da capacidade de carga do solo, sendo indicado 
o adensamento da malha de sondagem e, caso haja necessidade, a realização de 
ensaios geotécnicos adicionais para determinação de parâmetros físicos específicos. 
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5.1.2.6. Caracterização Hidrogeológica da Área Específica de Análise 
Ambiental 

No contexto hidrogeológico da Área Específica de Análise Ambiental, além do 
aquífero do tipo livre ou freático, é preciso destacar a ocorrência da Unidade Aquífera 
Pré-Cambriana, a qual abrange o substrato de toda essa área de estudo. 

A Unidade Aquífera Pré-Cambriana se relaciona com as rochas do embasamento, 
neste caso representado pelo Complexo Atuba. É um aquífero do tipo fraturado, ou seja, 
a circulação de água ocorre ao longo de descontinuidades como falhas e fraturas, sendo 
que a sua capacidade de armazenamento e circulação depende da quantidade de 
estruturas e da intercomunicação entre elas. 

Segundo Rosa Filho et al. (2002), neste aquífero o manto de alteração das rochas 
e os sedimentos sobrejacentes saturados com água funcionam como reguladores de sua 
recarga, sendo que as principais estruturas através das quais circulam as águas 
distribuem-se preferencialmente entre 60 e 150 metros de profundidade, sendo que 
alguns poços perfurados no seu domínio atingem mais que 300 metros. 

A vazão média deste aquífero é da ordem de 6,5m³/h/poço, sendo sua produção 
utilizada fundamentalmente por condomínios e postos de serviços. Suas águas, 
classificadas como bicarbonatadas cálcio-magnesianas, não apresentam restrições para 
o consumo humano. Elas contêm teores de sólidos totais dissolvidos entre 100 e 150 
mg/L, pH entre 6,5 a 7,2 e dureza inferior a 100 mg/L (ÁGUAS PARANÁ, 2010). 

Já o aquífero do tipo livre ou freático, neste caso relacionado ao manto de 
alteração das rochas do Complexo Atuba e aos sedimentos aluvionares, é limitado em 
sua base por uma camada impermeável ou semipermeável e seu topo pela própria 
superfície livre da água, sob pressão atmosférica. O nível de água no aquífero freático 
está diretamente relacionado ao regime pluviométrico. Já a circulação de água pelas 
camadas aquíferas depende de características como a porosidade e condutividade 
hidráulica dos materiais constituintes. Ambientalmente é um aquífero extremamente 
vulnerável à contaminação pela sua superficialidade. 

No caso das sondagens executadas na Área Específica de Análise Ambiental o 
nível de água interceptado diz respeito unicamente ao aquífero freático. No caso da 
sondagem SP-08 (0,43m) estando relacionado aos sedimentos aluvionares e na SP-11 
(2,19m) ao manto de alteração (solo residual) das rochas do embasamento. 

Em virtude da interceptação do aquífero freático em apenas dois pontos não foi 
possível gerar a superfície potenciométrica para a Área Específica de Análise Ambiental. 
Contudo, infere-se que o fluxo subsuperficial seja direcionado para os principais 
elementos de drenagem observados no terreno, sobretudo para o Rio Timbutuva. 

 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

176 
 

5.1.3. Geomorfologia 

A geomorfologia reflete a ação e interação de processos físicos e químicos que 
moldam a superfície de uma determinada região. Aliada com as técnicas de 
sensoriamento remoto e geoprocessamento, esta ciência permite caracterizar e 
visualizar espacialmente o relevo da superfície terrestre. 

Compreender as formas de relevo, a sua distribuição e a dinâmica dos processos 
que atuam na sua formação é fundamental no estudo do meio físico, tendo em vista que 
estes aspectos podem favorecer, dificultar e até mesmo restringir o uso e ocupação do 
solo. 

5.1.3.1. Aspectos Metodológicos 

A caracterização geomorfológica da Área Expandida de Avaliação Ambiental e da 
Área Específica de Análise Ambiental foi elaborada a partir de pesquisa bibliográfica, 
levantamento e interpretação de imagens aéreas, cartas topográficas, levantamento 
planialtimétrico e observações de campo. Assim como na caracterização geológica, 
procurou-se mostrar com nível crescente de detalhe as características do relevo dessas 
áreas de estudo, posicionando-as no contexto das unidades geomorfológicas do estado 
do Paraná. 

A classificação geomorfológica apresentada neste estudo segue a proposta do 
Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná, editado pela MINEROPAR (2006), em 
escala base 1:250.000 e modelos reduzidos 1:500.000. 

O mapa hipsométrico apresentado, bem como os demais mapas integrantes da 
caracterização da Área Específica de Análise Ambiental, foi gerado com base em 
levantamento planialtimétrico fornecido pelo empreendedor, datado de 2016 e com 1 
metro de equidistância entre as curvas de nível (Anexo XI). 

Em relação às áreas de estudo, foram consideradas as mesmas delimitações 
utilizadas para outros aspectos do meio físico, como a geologia, pedologia e hidrologia, 
conforme descrito a seguir: 

 Área Expandida de Avaliação Ambiental – com 166,20km², corresponde a 
porção da Bacia Hidrográfica do Rio Verde a montante da barragem do 
Reservatório Rio Verde, cuja caracterização ambiental ocorreu por meio de dados 
secundários, proporcionando assim o entendimento geológico d a região onde se 
insere o empreendimento proposto; 

 Área Específica de Análise Ambiental – com 3.746.775,38m², compreende a 
superfície da Fazenda Timbutuva, onde se realizaram estudos específicos para 
geração de dados primários que permitiram a locação do empreendimento 
proposto considerando aspectos locais de paisagem/relevo. 
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5.1.3.2. Caracterização Geomorfológica da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental 

A geomorfologia do estado do Paraná é baseada na divisão do território em 
unidades morfoestruturais e morfoesculturais. Conforme o Atlas Geomorfológico do 
Estado do Paraná (MINEROPAR, 2006), tanto a Área Expandida de Avaliação Ambiental 
quanto a Área Específica de Análise Ambiental estão inseridas na Unidade 
Morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico e na Unidade Morfoescultural Primeiro 
Planalto Paranaense. 

O Cinturão Orogênico do Atlântico, um dos mais extensos do Brasil, tem sua 
gênese relacionada a sucessivos ciclos geotectônicos, os quais envolveram fases de 
sedimentação, metamorfismo, falhamento e dobramento, além de uma série de intrusões 
ígneas. No caso em questão essa unidade morfoestrutural é modelada em rochas do 
Complexo Atuba, Grupo Açungui (Fm. Capiru) e da Formação Guabirotuba. 

O Primeiro Planalto Paranaense, limitado a leste pela Serra do Mar e a oeste pela 
Escarpa Devoniana de São Luiz do Purunã, é relativamente uniforme, sendo esculpido 
em sua maioria por rochas cristalinas, como xistos e gnaisses. As altitudes médias 
variam de 850 a 950 metros, formando um relevo suavemente ondulado com planícies e 
várzeas intercaladas, estas associadas aos principais cursos hídricos (MINEROPAR, 
2006). 

Conforme a classificação geomorfológica adotada neste estudo, as unidades 
morfoesculturais ainda são divididas em subunidades. Desta forma, todo o norte da Área 
Expandida de Avaliação Ambiental, ou seja, a porção de montante da Bacia do Rio 
Verde, encontra-se sobre o Planalto Dissecado de Tunas do Paraná. Já o restante dessa 
área de estudo, incluindo a Área Específica de Análise Ambiental, encontra-se no 
domínio do Planalto de Curitiba. 

O Planalto Dissecado de Tunas do Paraná apresenta dissecação alta. Na Folha 
de Curitiba possui declividades menores que 6% em uma área de 548,66 km² e de 12 a 
30% em uma área de 437,58 km², sendo que sua área total nesta folha é de 1.250,20 
km². O gradiente do relevo encontrado na Folha de Curitiba é de 760 metros, com 
altitudes variando entre 640 e 1400 metros sobre o nível do mar (m.s.n.m.). Na Área 
Expandida de Avaliação Ambiental as altitudes nessa unidade variam entre 920 e 1070 
m.s.n.m. As formas de relevo predominantes são topos alongados e em cristas, vertentes 
retilíneas e vales em “V” encaixado. A direção geral da morfologia varia entre NW-SE e 
NE-SW, modelada em rochas da Formação Capiru. 

Já o Planalto de Curitiba apresenta como características gerais na Folha de 
Curitiba o predomínio de declividades menores que 6% em uma área de 1634,42 km² e 
de 6 a 30% em uma área de 1.004,32 km², sendo que sua área total nessa folha é de 
2.664,09 km². A taxa de dissecação é média e o gradiente do relevo encontrado nesta 
folha é de aproximadamente 680 metros, com altitudes variando entre 560 e 1.240 
m.s.n.m. Na Área Expandida de Avaliação Ambiental as altitudes nessa unidade variam 
entre 890 e 1.025 m.s.n.m. As formas de relevo são marcadas predominantemente por 
topos alongados e aplainados, com vertentes convexas e vales em “V”. A direção geral 
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da morfologia varia entre N-S e NW-SE, modelada sobre rochas do Complexo Atuba 
(MINEROPAR, 2006). 

É preciso considerar ainda a ocorrência de todas as porções aluvionares 
adjacentes ao Rio Verde e seus principais afluentes. Apesar de não serem cartografadas 
no Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná (MINEROPAR, 2006), provavelmente em 
virtude da escala de mapeamento (1:250.000), elas podem ser inseridas no domínio das 
Planícies Fluviais, tratadas como uma subunidade morfoescultural individualizada, 
pertencente à Unidade Morfoescultural Planícies e à Unidade Morfoestrutural Bacias 
Sedimentares Cenozoicas e Depressões Tectônicas. 

As planícies fluviais correspondem a áreas essencialmente planas, associadas à 
deposição fluvial, portanto, áreas onde predominam os processos agradacionais. No 
estado do Paraná essa subunidade aparece intercalada em praticamente todas as 
unidades morfoesculturais do Cinturão Orogênico do Atlântico e da Bacia Sedimentar do 
Paraná (MINEROPAR, 2006). 

A Tabela 5.21 apresenta um resumo com as principais características das 
subunidades morfoesculturais supracitadas. A Figura 5.74 localiza a Área Expandida de 
Avaliação Ambiental em relação a essas unidades geomorfológicas. 

Tabela 5.21 – Principais características das subunidades morfoesculturais que abrangem a 
Área Expandida de Avaliação Ambiental 

Subunidade 

Morfoescultural 

Formas de relevo 

Morfologia dominante 

Altitude 

(m.s.n.m.) 

Dissecação Topos Vertentes Vales Min. Max. Grad. 

Planalto 
Dissecado de 

Tunas do 
Paraná 

Alta 
Alongados/ 
em cristas 

Retilíneas 
“V” 

encaixado 

640 1400 760 

Área Expandida 

920 1070 150 

Planalto de 
Curitiba 

Média 
Alongados/ 
Aplainados 

Convexas “V” 

560 1.240 680 

Área Expandida 

890 1025 135 

Planícies 
Fluviais 

Baixa - - - - - - 

Fonte: Adaptado de Mineropar, 2006. 
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5.1.3.3. Caracterização Geomorfológica da Área Específica de Análise 
Ambiental 

Na Área Específica de Análise Ambiental predomina um relevo ondulado a forte 
ondulado, modelado no substrato formado pelos Complexos Granítico-Gnáissico e 
Gnáissico-Migmatítico (Complexo Atuba) e dissecado por uma densa rede de drenagem. 
O principal canal fluvial é o Rio Timbutuva, se destacando também alguns afluentes de 
sua margem esquerda. 

As porções mais planas do terreno, com declividades entre 0 e 3%, estão 
distribuídas principalmente ao longo da planície aluvionar do Rio Timbutuva (Figura 
5.75). 

 
Figura 5.75 – Planície aluvionar do Rio Timbutuva no interior da Área Específica de 

Análise Ambiental 

 

No restante da Área Específica de Análise Ambiental (Figura 5.76) predominam 
as vertentes convexas divergentes e côncavas convergentes, com declividades entre 8 
e 20% e 20 e 45% respectivamente, estando voltadas principalmente para as faces 
oeste, noroeste e norte. As superfícies de topo são no geral alongadas e orientadas 
preferencialmente para NW-SE, refletindo o padrão geral do relevo no Planalto de 
Curitiba. Exceção é observada principalmente na porção centro-sul da área, onde se 
observa o predomínio de interflúvios orientados para NE-SW, provavelmente reflexo de 
controle estrutural no embasamento cristalino. 

   
Figura 5.76 – Aspecto geral do relevo na Área Específica de Análise Ambiental 
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A seguir serão detalhadas as principais características morfológicas da Área 
Específica de Análise Ambiental. Neste estudo considera-se morfologia, conforme a 
definição de Florenzano (2008), como sendo um dos objetos de estudo da geomorfologia 
que engloba a morfografia, que é a descrição qualitativa das formas de relevo, e a 
morfometria, que é a descrição do relevo por meio de variáveis quantitativas. 

5.1.3.3.1. Hipsometria 

A hipsometria é uma das primeiras variáveis quantitativas utilizadas para a 
caracterização da morfometria do relevo. Na Área Específica de Análise Ambiental ela 
foi esquematizada por meio de modelos digitais na forma de mapa hipsométrico. 

Gerada a partir da planialtimetria do terreno (Figura 5.77), a hipsometria 
proporciona uma melhor visualização à distribuição das altitudes nessa área de estudo, 
mostrando que as mesmas variam de 889 a 969 m.s.n.m., o que representa um gradiente 
de 80 metros. As maiores altitudes estão distribuídas na porção leste da Área Específica 
de Análise Ambiental, próximo a Estrada Mato Grosso, enquanto as menores encontram-
se ao longo da planície aluvionar do Rio Timbutuva. 

O mapa hipsométrico é apresentado na Figura 5.78, enquanto na Figura 5.79 é 
possível observar o aspecto 3D da superfície da Área Específica de Análise Ambiental. 
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5.1.3.3.2. Declividade 

A declividade, junto com a forma das vertentes, a estrutura e composição das 
rochas e do solo, a pluviometria, entre outros, constitui um dos fatores que condicionam 
o potencial de erosão e a estabilidade de uma determinada área. Estes fatores, que 
associados, caracterizam também as particularidades de escoamento das águas em 
superfície, determinam a necessidade de adoção de técnicas e procedimentos 
conservacionistas específicos quanto ao uso e manejo do solo, tanto para a construção 
quanto para a manutenção de obras. 

A descrição da declividade levou em conta duas diferentes diretrizes: a ambiental, 
que considera, dentre outros aspectos, principalmente a erodibilidade dos solos e a 
dinâmica hídrica superficial (escoamento superficial); e a urbanística, que trata das 
implicações da inclinação de rampas sobre o projeto urbanístico, auxiliando na definição 
principalmente do traçado e da distribuição das vias e lotes no terreno. 

5.1.3.3.2.1. Declividade para fins ambientais 

Neste item são estabelecidas as classes de declividade com intervalos 
predefinidos para fins ambientais, de acordo com a EMBRAPA (2013), para toda a Área 
Específica de Análise Ambiental, que ocupa uma superfície de 3.746,775,38m², 
conforme segue. A distribuição das classes de declividade com finalidade ambiental é 
apresentada na Figura 5.80. 

 Classe A (0 – 3 %) – Relevo Plano 

Compreende áreas planas e praticamente planas, onde o escoamento superficial 
não apresenta restrições e a erosão não é significativa. No entanto, quando localizadas 
nas porções mais baixas do terreno, geralmente são áreas com características de 
hidromorfismo e/ou condição ruim de drenagem natural. Ocupa uma área de 
131.049,45m², o que representa 3,50% da superfície da Área Específica de Análise 
Ambiental. 

 Classe B (3 – 8 %) – Relevo suave ondulado 

Nesta classe o deflúvio é lento ou médio. Práticas simples de conservação do solo 
são suficientes para conter processos erosivos. Ocupa uma área de 583.349,50m², o 
que representa 15,57% do total. 

 Classe C (8 – 20 %) – Relevo ondulado 

O deflúvio nessas áreas é mais rápido e o processo erosivo é mais intenso que 
nas classes anteriores. São necessárias medidas de conservação do solo e em 
determinados casos a elevação da fertilidade natural para o desenvolvimento satisfatório 
da vegetação, especialmente em relação a eventuais projetos paisagísticos de 
empreendimento futuros. Do ponto de vista ambiental são suscetíveis a processos 
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erosivos. É a classe de maior ocorrência na Área Específica de Análise Ambiental, 
ocupando uma área de 1.716.015,55m², ou seja, 45,80% de sua superfície. 

 Classe D (20 – 45 %) – Relevo forte ondulado 

Com área de 1.100.749,00m² (29,38%) é a segunda classe de maior ocorrência. 
Essas porções apresentam uma inclinação mais significativa, consequentemente o 
escoamento superficial e a erodibilidade do solo aumenta, mas podem ser controlados 
com práticas preventivas e de recuperação caso necessário. 

 Classe E (45 a 75%) – Relevo montanhoso 

Representa 4,94% dessa área de estudo (185.136,26m²). São solos restritos à 
utilização em parcelamento do solo, determinado pela legislação federal. Correspondem 
a solos altamente declivosos em que se recomenda a não utilização. O risco de 
movimentos de massa nestas porções é elevado. 

 Classe E (>75%) – Relevo escarpado 

Compreende uma porção muito pequena da Área Específica de Análise 
Ambiental, representando 0,81% (30.475,62m2) do total. Inapta à ocupação, essa região 
apresenta formas abruptas, ou seja, vertentes de declives muito fortes onde a 
movimentação de solo e blocos ocorre de forma rápida. Nesta classe foram enquadradas 
também as áreas com declividade superior a 100% (12.451,65m² ou 0,33%), que pela 
Lei Federal nº 12.651/2012 são consideradas como Áreas de Preservação Permanente 
– APP. Todavia, no caso da Área Específica de Análise Ambiental essas porções do 
terreno estão relacionadas exclusivamente a feições antrópicas decorrentes das 
atividades de mineração exercidas preteritamente, deste modo não se enquadram como 
APP. 

As categorias de influência para a Área Específica de Análise Ambiental e o 
percentual de cada classe de declividade para fins ambientais estão expostas na Tabela 
5.22. 
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Tabela 5.22 – Categorias de influência e percentual das classes de declividade para fins 
ambientais 

Classes de 
declividade 

Relevo 
Categoria de influência 

ambiental 

Área 

m2 % 

Inferior a 3% Plano 

Fraca, devido à erosão. 

Restrição devido 
drenagem 

131.049,45 3,50 

De 3 a 8% Suave ondulado 
Moderada devido à 

susceptibilidade à erosão 

583.349,50 15,57 

De 8 a 20% Ondulado 1.716.015,55 45,80 

De 20 a 45% Forte ondulado 

Forte, devido à 
susceptibilidade a erosão 
e risco de deslizamento 

em taludes. 

1.100.749,00 29,38 

De 45 a 75% 
Relevo 

montanhoso 

Forte, devido à 
susceptibilidade a erosão 
e risco de deslizamento 

em taludes. 

185.136,26 4,94 

>75% 
Relevo 

escarpado 

Forte, devido à 
susceptibilidade a erosão 
e risco de deslizamento 

em taludes. 

30.475,62 0,81 

Total   3.746.775,38 100,00 

Nota: Adaptado de EMBRAPA (2013). 
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5.1.3.3.2.2. Declividade para fins urbanísticos 

A Tabela 5.23 traz a declividade da Área Específica de Análise Ambiental 
separada em classes previamente definidas considerando intervalos importantes para o 
desenho urbanístico do empreendimento proposto, em virtude do planejamento do 
traçado das vias, lotes e/ou edificações. 

Tabela 5.23 – Classes de declividade para fins urbanísticos 

Classes de Declividade 
Área 

m2 % 

Inferior a 10% 979.678,55 26,15 

De 10 a 15% 764.019,23 20,39 

De 15 a 30% 1.446.439,05 38,60 

Maior que 30% 556.638,55 14,86 

TOTAL 3.746.775,38 100,00 

 

Nota-se por meio da Tabela 5.23 e Figura 5.81 que 38,60% da Área Específica 
de Análise Ambiental apresenta declividade entre 15 e 30%, sendo seguida da porção 
com declividade inferior a 10%, que representa 26,15% do total. Posteriormente vêm as 
classes de declividade entre 10 e 15% (20,39%) e maior que 30% (14,86%). 

Especificamente em relação aos aspectos legais, há de se considerar a Lei nº 
6.766/79, que estabelece limites de declividade para as atividades de parcelamento do 
solo para fins urbanos. Este limite corresponde à inclinação superior a 30%, onde é 
vetado o parcelamento caso não tomadas às devidas providências quanto à viabilização 
de seu uso e desde que aprovadas pelos órgãos ambientais e urbanísticos competentes. 

Além disso, é preciso considerar o Art. 7º do Decreto Estadual nº 2375 (APA Rio 
Verde), de 28 de julho de 2000, que especifica que nenhum projeto de urbanização 
poderá ser implantado na APA do Rio Verde, sem prévia autorização de sua entidade 
administradora, que exigirá, dentre outros aspectos, o traçado de ruas e lotes 
comercializáveis com respeito à topografia com inclinação inferior a 10% (dez por cento). 

Um detalhamento sobre as questões legais envolvendo a declividade da Área 
Específica de Análise Ambiental será apresentado no Item 7.2.3.5. Declividade entre 
30% e 100% deste documento. 
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5.1.3.3.3. Orientação das Vertentes 

A orientação das vertentes fornece parâmetros importantes para o 
desenvolvimento de projetos de drenagem e construtivos, principalmente quando 
cruzadas com as informações de clima. 

Conforme a Tabela 5.24 e Figura 5.83, na Área Específica de Análise Ambiental 
percebe-se uma predominância das vertentes voltadas para o quadrante formado pelas 
faces norte (N), noroeste (NW) e oeste (W), as quais ocupam juntas 48,38% do total. 
Isoladamente a face oeste (W) é a que possui maior representatividade, ocupando 
17,45% do total (653.895,96m²). 

Tabela 5.24 – Distribuição quantitativa das vertentes 

Classes de Declividade 
Área 

m2 % 

N – Norte 544.075,36 14,52 

NE – Nordeste 403.416,14 10,77 

E – Leste 273.299,03 7,29 

SE – Sudeste 297.516,79 7,94 

S – Sul 451.519,57 12,05 

SW – Sudoeste 508.282,91 13,57 

W – Oeste 653.895,96 17,45 

NW – Noroeste 614.769,62 16,41 

TOTAL 3.746.775,38 100,00 

 

Em relação à exposição destas faces a fatores climáticos, pode-se afirmar que 
apenas 18,06% da superfície da Área Específica de Análise Ambiental está diretamente 
exposta aos ventos predominantes da região, ou seja, as faces leste (E) e nordeste (NE). 

Quanto à influência da insolação nas faces do terreno, pode ser visualizado na 
Figura 5.82 que a variação em relação às horas de luz durante o ano é de até 
aproximadamente 2 horas e 30 minutos. Logicamente o período que compreende o 
inverno, de 21 de maio até 24 de julho, tenderá a apresentar dias mais curtos em relação 
ao período de 22 de novembro até 21 de janeiro, cujos dias são mais longos. 

Nos dias mais longos do ano, as faces voltadas para leste – E (7,29%) e oeste –
W (17,45%) terão uma maior exposição solar, durante a manhã e à tarde 
respectivamente, quando comparadas às demais faces. A insolação neste período se dá 
aproximadamente a partir das 05h30min, se estendendo até aproximadamente às 
18h40min. Para os dias mais curtos, o período de insolação inicia aproximadamente às 
6h40min e se estende até às 17h20min. 
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Figura 5.82 – Proporção das superfícies da Área Avaliada voltadas para os respectivos 

rumos, cruzadas com as informações da Carta Solar 
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5.1.3.3.4. Formas de Rampa 

As diferentes formas de relevo são responsáveis diretas pela dinâmica hídrica 
superficial (escorrimento superficial) e principalmente pela formação de processos 
erosivos. 

Longitudinalmente, as rampas determinam a velocidade terminal do escorrimento 
superficial e podem ser classificadas como determinado pela Tabela 5.25. 

Tabela 5.25 – Tipo de rampa considerando o sentido longitudinal 

Tipo de Rampa 

Sentido 
Longitudinal 

Forma Descrição 

Convexa 

 

O escorrimento superficial ganha velocidade e energia à 
medida que atinge as cotas inferiores (desce a rampa), 
favorecendo a instalação de processos erosivos de grande 
magnitude. 

Côncava 

 

A velocidade e energia do escorrimento superficial são 
reduzidas à medida que se atinge as cotas mais baixas, 
reduzindo a suscetibilidade à erosão, uma vez que a mesma 
é remontante. 

 

Já transversalmente, infere-se diretamente sobre a concentração do fluxo hídrico 
ao longo da rampa, conforme apresentado na Tabela 5.26. 

Tabela 5.26 – Tipo de rampa considerando o sentido transversal 

Tipo de Rampa 

Sentido 
Transversal 

Forma Descrição 

Convergente 

 

Há a concentração do fluxo hídrico, favorecendo 
significativamente a formação de processos erosivos. Outra 
característica importante é que normalmente são indicativos 
de cursos hídricos (talvegues). 

Divergente 

 

Aqui não há concentração do fluxo hídrico, a suscetibilidade 
a erosão é muito reduzida, mas infere diretamente sobre a 
suscetibilidade das rampas convergentes, pois é nela 
(divergente) que tem início o processo de escorrimento. 

 

A concepção do relevo apresentada neste item equivale à união das rampas 
longitudinais e transversais, conforme pode ser visualizado na Figura 5.84. Destaca-se 
que na paisagem as rampas nunca ocorrem de forma isolada, ou seja, sempre uma 
complementa a outra, portanto, uma influencia diretamente a outra. Normalmente, a 
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montante ou a jusante de uma rampa convexa há uma côncava, da mesma forma, 
lateralmente a uma rampa divergente, há uma convergente, desta forma, a dinâmica do 
escorrimento superficial de uma rampa pode influenciar significativamente na 
imediatamente lateral ou jusante. Como exemplo, pode-se citar que são nas rampas 
convexas que o escorrimento superficial tem seu início e ganho de velocidade e energia, 
e que as consequências desta dinâmica serão vistas com maior magnitude nas cotas 
mais baixas das rampas côncavas, uma vez que os processos erosivos têm natureza 
remontante, ou seja, iniciam-se nas cotas mais baixas do terreno e avançam para as 
porções mais elevadas. Seguindo a mesma linha de pensamento, as rampas divergentes 
irão distribuir o escorrimento superficial para as rampas convergentes, que podem ser 
responsáveis pela formação de cursos hídricos, ou ainda, tratarem-se de canais apenas 
efêmeros, com ou sem a instalação de processos erosivos. 

 
Figura 5.84 – Formas de rampa e o respectivo comportamento do escorrimento 

superficial 

 

Na Área Específica de Análise Ambiental predominam as rampas divergentes, 
com menor suscetibilidade a erosão. Juntas (côncavas e convexas) elas somam 
1.980.954,72m², o que representa 52,87% do total. 

Já as rampas convergentes, onde há concentração do escorrimento superficial, 
portanto mais suscetíveis à instalação de processos erosivos, representam 47,13% da 
superfície. Da área total composta por rampas convergentes (1.765.820,66m²), 
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424.136,35m² (11,32%) compreendem rampas convexas, onde o escorrimento atinge 
maior velocidade do terço médio ao inferior da vertente, favorecendo a instalação de 
processos erosivos de maior magnitude quando comparadas às demais formas de 
rampas. 

A Tabela 5.27 apresenta os valores e percentual de ocorrência e a Figura 5.85 
localiza as rampas levantadas na Área Específica de Análise Ambiental. 

Tabela 5.27 – Formas de rampa e respectiva quantificação de ocorrência na Área Específica 
de Análise Ambiental 

Formas de Rampa 
Área Topográfica 

m2 % 

Convexa Divergente 

 

1.364.936,04 36,43 

Convexa Convergente 

 

424.136,35 11,32 

Côncava Divergente 

 

616.018,68 16,44 

Côncava Convergente 

 

1.341.684,31 35,81 

Total 3.746.775,38 100,00 
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5.1.4. Pedologia 

A avaliação das características dos solos em áreas de empreendimentos 
imobiliários, bem como sua distribuição na paisagem, fornece subsídios e diretrizes 
importantes para o planejamento e operacionalização das obras e implantação da 
infraestrutura necessária (pavimentação, redes de água e esgoto, galerias para águas 
pluviais, redes elétrica e de telefonia) permitindo compatibilizar o empreendimento 
proposto a aptidão dos recursos naturais do local selecionado. Pode ainda contribuir para 
ações futuras visando a revegetação da área e controle efetivo de processos erosivos, 
bastante comum nas etapas de implantação, principalmente na mobilização do solo. 

As obras de regularização de terrenos normalmente exigem cortes, aterros e 
compactação, operações além de expor camadas de solo de baixa fertilidade, com 
estruturação incipiente e fraca, causam compactação acentuada e podem ocasionar 
afloramento de aquíferos freáticos, etc. Como consequência, podem desencadear 
processos erosivos acentuados, que devem ser contidos e/ou minimizados por meio de 
práticas conservacionistas (terraceamento, bacias de infiltração, etc) e de recuperação 
específicas (melhoria da estrutura e infiltração do solo). Assim, o sucesso esperado em 
empreendimentos que envolvem movimentação intensa do solo, está associado à 
habilidade de compatibilizar os projetos às condições naturais que o solo oferece. 

A intensidade e os níveis de restrições oferecidos por esses processos são 
bastante variáveis em função das características dos solos, o uso que será aplicado e 
distribuição na paisagem, podendo favorecer em maior ou menor grau, ou mesmo 
impedir, empreendimentos desta natureza. Assim, a profundidade, a estrutura, a textura 
e a drenagem interna dos solos constituem subsídios importantes para o planejamento 
das práticas de conservação e recuperação dos solos após operações de corte e aterro, 
caso existentes. O relevo associado à textura, e à facilidade de compactação, 
determinam o potencial erosivo e as possibilidades de controle. 

O solo tem um papel fundamental na manutenção da qualidade da água. As 
cargas do solo, em especial a Capacidade de Troca de Cátions (CTC) permite que o 
substrato atue como filtro, podendo reter substancias contaminantes antes de atingir o 
aquífero freático ou até mesmo um corpo d’água superficial. Desta forma, solos com 
elevada CTC tem alta capacidade filtrante, enquanto que solos saturados com água 
possuem uma carga quase nula, consequentemente uma capacidade filtrante baixa, 
sendo uma das justificativas para a preservação de planícies e porções baixas próximas 
a canais de drenagem. Outro fator a se considerar sobre estas áreas mais baixas é a 
elevada capacidade de armazenamento de carbono (120 ton/ha) dos solos encontrados 
nesta posição (principalmente organossolos), sendo muitas vezes superior à taxa de 
fixação de florestas plantadas (40 a 50 ton/ha). 

A textura do solo é fator determinante na sua erodibilidade (suscetibilidade a 
erosão), aeração, e capacidade de armazenamento de água (macro e microporos). Solos 
com textura arenosa possuem uma velocidade de infiltração muito alta, porém tem baixa 
capacidade de armazenamento de água e boa aeração. A areia em função de seu nível 
de intemperismo (desenvolvimento) possui carga nula, ao contrário das argilas, tendo 
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sua capacidade de filtro (CTC) muito baixa, sendo compensada muitas vezes pela 
profundidade. 

Para a caracterização pedológica foram estabelecidas duas áreas e níveis de 
estudo: Área Expandida de Avaliação Ambiental cujo levantamento pedológico foi 
realizado em nível de Reconhecimento e Área Específica de Análise Ambiental em nível 
Semi-Detalhado. 

A primeira área diz respeito a Bacia Hidrográfica a montante da represa do 
reservatório do Rio Verde, equivalente a área de manancial considerando como ponto 
de captação a referida barragem. Nesta área a avaliação pedológica foi fundamentada 
em dados secundários, disponíveis na literatura. 

Já a segunda área diz respeito ao local onde se pretende implantar o 
empreendimento proposto, denominado de Fazenda Timbutuva. Nesta delimitação a 
análise pedológica em nível Semi-detalhado foi elaborada a partir de dados primários, 
gerado a partir da morfologia do perfil e da interpretação de resultados analíticos de 
amostras de solo coletadas in loco. 

5.1.4.1. Levantamento Pedológico de Reconhecimento na Área Expandida de 
Avaliação Ambiental 

Conforme Cunha et al (2011) na Área Expandida de Avaliação Ambiental, 
referente a parte da Bacia Hidrográfica do Rio Verde, a montante da barragem, foram 
observadas 8 unidades pedológicas (Figura 5.86): 

 NVd – Nitossolo Vermelho Distrófico; 

 NBd – Associação de Nitossolo Bruno Distrófico e Cambissolo Háplico Tb 
Distrófico; 

 CXbd – Cambissolo Háplico Tb Distrófico; 

 CXve – Cambissolo Háplico Ta Eutrófico; 

 LBd – Latossolo Bruno Distrófico; 

 LVd – Latossolo Vermelho Distrófico; 

 LVe – Associação de Latossolo Vermelho Eutrófico e Latossolo Bruno 
Distrófico; 

 GXvd – Gleissolo Háplico Ta Distrófico. 
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5.1.4.1.1. Nitossolos 

Segundo Cunha et al (2011) os Nitossolos observados na Área Expandida de 
Avaliação Ambiental abrangem solos minerais, profundo a muito profundos, não 
hidromórficos, com textura argilosa a muito argilosa, coloração avermelhada e 
desenvolvidos a partir de rochas básicas ou ultrabásicas. 

Apresentam baixo gradiente textural e horizonte B com argila de baixa atividade 
(Tb). A estrutura é moderada a fortemente desenvolvida podendo haver brilho reluzente 
em decorrência da cerosidade moderada a forte. Tal brilho também pode ser resultado 
de superfícies de compressão (CUNHA et al, 2011). 

Sob o ponto de vista ambiental, apresentam boa drenagem superficial, porém, 
devido ao incremento de argila no horizonte B (gradiente textural) se estabelece um 
diferencial potenciométrico tornando esta unidade muito suscetível a processos erosivos. 

São bem desenvolvidos, contudo com baixa aptidão agrícola devido a elevada 
acidez, baixa saturação por bases (V% distrófico) e alta saturação por alumínio (m%). 

Na Área Expandida de Avaliação Ambiental foram indicadas duas unidades deste 
solo (CUNHA et al, 2011): NVd – Nitossolo Vermelho Distrófico e NBd – Associação de 
Nitossolo Bruno Distrófico e Cambissolo Háplico Tb Distrófico. A primeira apresenta 
coloração vermelha e baixa saturação por bases, enquanto que a segunda corresponde 
a uma Associação entre Nitossolos de coloração Bruna e baixa saturação por bases 
(distrófico) e Cambissolos com baixa atividade argila (Tb) e saturação por bases 
distrófica (V%). 

5.1.4.1.2. Cambissolos 

Os Cambissolos identificados na Área Expandida de Avaliação Ambiental 
compreendem solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B Incipiente bastante 
heterogêneo, tanto no quesito cor, como na espessura, textura, atividade da fração argila 
e saturação por bases (CUNHA et al, 2011). 

Tratam-se de solos pouco desenvolvidos (incipiente) com formação relacionada a 
diferentes materiais do Complexo Brasileiro até outros de origem mais recente, 
compostos por rochas metafórficas e intrusivas graníticas referidas ao Eo-Paleozóico; 
sedimentares do Paleozório; pelo Arenito Botucatu e pelas efusivas da Formação Serra 
Geral (CUNHA et al, 2011). 

Normalmente a textura dos cambissolos é uniforme ao longo do perfil, podendo 
haver leve acréscimo ou decréscimo de argila a medida que se aprofunda. Podem 
apresentar rochosidade, fato que dificulta a implantação de estruturas subterrâneas. 

Do ponto de vista ambiental apresentam moderada a alta suscetibilidade a erosão 
(erodibilidade). Apesar de moderadamente a pouco profundos apresentam alta CTC, 
inferindo uma boa capacidade filtrante. 
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Conforme Cunha et al (2011) na Área Expandida de Avaliação Ambiental foram 
identificadas duas unidades de Cambissolos isoladas e outra em Associação com a 
classe dos Nitossolos, já descrita: CXbd – Cambissolo Háplico Tb Distrófico com argilas 
de baixa atividade e baixa saturação por bases e CXve – Cambissolo Háplico Ta 
Eutrófico com argilas de alta atividade e elevada saturação por bases. A segunda classe 
tem melhor fertilidade natural que a primeira, tendo em vista que a maior parte das cargas 
do solo estão ocupadas com as bases justificado pelo seu caráter eutrófico, porém, 
devido as argilas de alta atividade (Ta) tem maior capacidade de contração e expansão 
quando seco e úmido respectivamente, podendo, em alguns casos resultar em 
rachaduras de estruturas ou desnivelamento de pavimentos diversos. 

5.1.4.1.3. Latossolos 

Os Latossolos são solos minerais, não hidromórficos com horizonte B Latossólico 
de coloração vermelha escura e altamente desenvolvidos. São formados em áreas de 
relevo suave ondulado a forte ondulado, sob condições climáticas diversas, a partir de 
rochas efusivas acidas e de rochas sedimentares de textura fina referidas no Paleozóico 
(CUNHA et al, 2011). 

São bastante desenvolvidos, com distribuição uniforme de argila no Solum. Em 
geral apresentam textura argilosa, muito profundos, bem drenados, com baixa relação 
Silte/Argila, baixa CTC e baixa Saturação por Bases, inferindo uma baixa fertilidade 
natural. Seu potencial como filtro é de moderado a alto mesmo tendo baixa CTC, isso se 
deve ao fato da elevada profundidade e da distribuição dos macro e micro poros. 

Trata-se de um tipo pedológico de alta estabilidade, capacidade de suporte e 
capacidade de uso, com baixa a moderada erodibilidade. 

Cunha et al (2011) identificaram três unidades dos Latossolos na Área Expandida 
de Avaliação Ambiental, sendo duas isoladas e uma em associação: LBd – Latossolo 
Bruno Distrófico de coloração brunada e com baixa saturação por bases, LVd – Latossolo 
Vermelho Distrófico de coloração vermelha e baixa saturação por bases e LVe – 
Associação de Latossolo Vermelho Eutrófico e Latossolo Bruno Distrófico que abrange 
uma unidade de Latossolo com coloração vermelha e alta saturação por bases e outra 
de coloração Bruna e baixa saturação por bases. 

As principais diferenças entre as classes e associações indicadas estão na 
coloração e na saturação por bases. 

5.1.4.1.4. Gleissolos 

Compreendem solos saturados ou hidromórficos, constituídos por material 
mineral, apresentando horizonte Glei nos primeiros 150cm da superfície do solo (CUNHA 
et al, 2011). 
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Comumente desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades dos 
cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de hidromorfia, 
estando permanente ou periodicamente saturados por água, salvo quando artificialmente 
drenados (CUNHA et al, 2011). 

São áreas de interface aos corpos d’água, regulando a vazão dos rios. Em 
períodos de chuvas intensas armazena o excedente hídrico, liberando-o gradativamente, 
evitando picos de cheia. Em períodos de estiagem fornece água aos rios evitando uma 
redução significativa em seu nível ou vazão. 

Por ocorrerem em áreas mal drenadas ou saturadas manifesta cores pálidas ou 
acinzentadas, podendo inclusive aparecer mosqueados vermelho e amarelos 
decorrentes do processo de redução do ferro. 

São áreas de fragilidade ambiental e interelacionado a corpos d’água, portanto, 
alterações em sua estrutura poderão afetar diretamente a qualidade da água dos rios. 

5.1.4.2. Levantamento Pedológico Semi-detalhado da Área Específica de 
Análise Ambiental 

A análise pedológica da Área Específica de Análise Ambiental, aonde se pretende 
implantar o empreendimento proposto, demanda de levantamentos que exigem 
avaliação in loco de aspectos morfológicos dos solos, bem como sua inserção na 
paisagem. Aliado a isso também foram realizadas coletas de amostras em diferentes 
horizontes para análise laboratorial. Estas ações permitiram identificar as classes de 
solos em diferentes níveis, normalmente não considerados em levantamentos 
sistemáticos ou exploratórios, devido sua escala de trabalho. 

5.1.4.2.1. Aspectos Metodológicos 

O diagnóstico pedológico foi realizado a partir da interpretação de imagens 
aéreas, cartas topográficas e levantamentos com amostragem em campo (03 a 06 de 
junho de 2015, 21 de junho de 2015 e 25 e 26 de fevereiro de 2016). 

Utilizou-se como material de apoio estereoscópio de bolso, GPS, trena, trado tipo 
holandês (1,20 m), entre outras ferramentas. Como apoio bibliográfico foi utilizado o 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013) e a Proposta de Ordem 
para os Antropossolos (CURCIO et al, 2004). 

O levantamento foi realizado de acordo com os procedimentos a seguir: 

 Leituras preliminares de imagens aéreas e cartas, procurando identificar e 
individualizar os padrões de paisagem expressos, e demarcar os roteiros a serem 
percorridos, com a finalidade de identificar tipos de solo e sua distribuição na 
paisagem; 
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 Viagem a campo para reconhecimento da área e confecção da legenda 
preliminar das diversas unidades de solos; 

 Levantamento de campo para mapeamento, coleta de amostras e descrição de 
perfis; 

 Envio das amostras para laboratório para as determinações físico-químicas; 

 Mapeamento propriamente dito, buscando delimitar as unidades identificadas; 

 Com base nos dados de campo e laboratório, confecção da legenda definitiva; 

 Transferência dos limites das unidades cartográficas traçadas para o mapa 
básico; 

 Interpretação e determinação da aptidão dos solos e limitações de uso; 

 Redação do relatório final. 

O mapeamento levou em conta o conjunto de características potencialmente 
importantes para a utilização do solo. Dentre estas, a vegetação, o relevo e a presença 
de água nos perfis foram usados para subdividir as unidades e, de forma geral, tomadas 
como indicadoras das condições hídricas, da susceptibilidade à erosão e das 
possibilidades de ocupação. A saturação por bases, a saturação com alumínio trocável, 
o tipo de horizonte A e a textura também foram elementos utilizados na separação das 
unidades. 

Para o estabelecimento das classes de solos e para a subdivisão destas em 
classes mais homogêneas, levaram-se em consideração os critérios relacionados a 
seguir: 

5.1.4.2.1.1. Critérios Utilizados para a Identificação dos Tipos e 
Graus de Limitações das Respectivas Unidades de 
Mapeamento 

Em projetos desta natureza, existem alguns grupos de critérios importantes 
(propriedades físicas do solo e características da paisagem) a se considerar no momento 
de sua implantação. Estes critérios não só definem as aptidões e limitações do terreno, 
como também o tipo e a intensidade das práticas conservacionistas, visando minimizar 
os impactos negativos causados em decorrência da instalação e operação da atividade. 
Os critérios são os seguintes: 

 Profundidade – Refere-se à espessura dos horizontes superficiais e 
subsuperficiais (Solum – Horizonte A + B), é medida do início do horizonte 
superficial até o contato lítico, ou até encontrar material saprolítico ou ainda o 
aquífero freático. Caracteriza solos desenvolvidos (intemperizados) ou solos com 
baixa CTC, que tendem a ser mais espessos em compensação a baixa 
capacidade de retenção (filtro). É utilizada para orientar as obras de 
terraplanagem (sistema viário, aterros, decapamento, uniformização da 
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topografia, praticas conservacionistas e instalação da infraestrutura e 
edificações). 

 Textura – Refere-se à distribuição dos três principais separados do solo, ou 
seja, as proporções de argila, silte e areia existentes na fração mineral. Tem 
influência na estrutura, consistência, drenagem interna (velocidade de infiltração 
e acúmulo de água), capacidade de retenção de água, porosidade (macro e micro 
poros), erodibilidade (suscetibilidade a erosão) e compactação dos solos. É 
empregada para orientar obras conservacionistas, capacidade de suporte e 
drenagem no local das futuras edificações (residências e demais estruturas do 
gênero) e infraestrutura. A textura também está ligada à resistência do solo a 
compressão (recalques) e deslizamento de taludes (quando o solo atinge o limite 
de liquidez). 

 Grau de degradação – Caracteriza a presença de locais que apresentam 
algum tipo de alteração decorrente de ações antrópicas (terraplenagens em geral, 
agricultura, pecuária intensiva, processos erosivos). Acarreta em limitações 
referentes às propriedades físicas do solo, a baixa fertilidade e a alterações na 
paisagem. 

 Drenagem – Refere-se à quantidade e rapidez com que a água recebida pelo 
solo se escoa por infiltração e escorrimento, afetando as condições hídricas do 
solo – duração do período em que permanece úmido, molhado ou encharcado. É 
influenciada pela declividade, textura e profundidade do aquífero freático. Alguns 
casos pode ser necessária instalação de obras conservacionistas e sistemas de 
drenagem para retirar o excesso de água do perfil. 

 Declividade – Refere-se à inclinação do terreno, tem influência direta sobre a 
suscetibilidade à erosão e velocidade do escorrimento superficial (indicando: o 
tipo e a intensidade das obras conservacionistas), e a instalação da infraestrutura 
e edificações em geral. Utilizou-se neste trabalho a classificação da EMBRAPA, 
2013: relevo plano (até 3%), relevo suave ondulado (3 a 8%), relevo ondulado (8 
a 20%), relevo forte ondulado (20 a 45%), relevo montanhoso (45 a 75%) e relevo 
escarpado (>75%) (Figura 5.80). Declives acentuados oferecem riscos à 
infraestrutura e edificações (deslizamentos), além de sua alta suscetibilidade a 
erosão, recomendando-se, portanto, destiná-las a áreas de preservação. Da 
mesma forma locais com uma declividade muito baixa, com camadas 
impermeáveis, pode haver acumulo de água em superfície. 

 Hidromorfia – Refere-se superficialidade do aquífero freático. Quanto mais 
próximo à superfície maior será a limitação. Solos saturados possuem carga nula, 
tornando a capacidade de retenção (filtro) do solo baixa ou quase nula. Estes tipos 
de solos, se drenados sofrem rebaixamento ocasionado pela redução de volume 
por perda de água e posteriormente pela oxidação (mineralização) da matéria 
orgânica. Este processo é denominado de subsidência primaria e secundária 
respectivamente. Interfere na instalação da infraestrutura e edificações, podendo 
na maioria dos casos restringir o seu uso, pois reduz a capacidade de suporte do 
solo e confere significativo efeito deletério às edificações. 
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 Erosão – Presença de sulcos de erosão e voçorocas caracteriza uma grande 
perda de solo, podendo chegar a 15 ton / ha / ano, dependendo das condições do 
clima, da cobertura do solo, das características do solo e do uso de obras 
conservacionistas. Interferem na instalação da infraestrutura e edificações, além 
de causar alteração da paisagem. Requerem a imediata implantação de obras 
conservacionistas com a finalidade de estabilizar o quadro, e a posterior 
recuperação do terreno, exigindo muitas vezes grandes movimentações de solo. 

 Capacidade de Troca de Cátions (CTC) – Trata da carga do solo, tendo papel 
importante na retenção de substancias com valência negativa, daí então sua 
importância como filtro. Dentre as substancias retidas podemos citar: fosfatos, 
nitratos, sulfatos, entre outros, presentes no esgoto doméstico, naturalmente no 
solo, ou por meio de adubações. A matéria orgânica possui uma alta carga. No 
entanto, a maior parte dos solos ricos em matéria orgânica, em função de sua 
posição na paisagem – planícies – encontram-se saturados (excesso de água) o 
que tende a anular a carga dos mesmos. Solos de textura arenosa tem baixa carga 
(CTC) uma vez que a areia tem carga muito baixa ou até nula. 

 

5.1.4.2.2. Classes de Solos Identificadas na Área Específica de Análise 
Ambiental 

A Área Específica de Análise Ambiental compreende uma região que, do ponto 
de vista pedológico, é complexa. Suas variações de solos se relacionam, sobretudo, com 
a geologia, aspectos de relevo e drenagem. 

Com base em interpretações morfológicas, do laudo das análises de solos e do 
estudo da paisagem, foram identificadas na Área Específica de Análise Ambiental 10 
diferentes unidades pedológicas (subgrupos) pertencentes a 7 Ordens, conforme 
apresentado na Tabela 5.28 e delimitado na Figura 5.87: 
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Tabela 5.28 – Classes de Solo Evidenciados na Área Específica de Análise Ambiental e suas 
respectivas superfícies de ocorrência 

Classe de Solo Legenda 
Área 

m2 % 

SOLOS MINERAIS NÃO HIDROMÓRFICOS 

ARGISSOLOS 

ARGISSOLO AMARELO Alumínico Típico PAa 26.922,83 0,72 

CAMBISSOLOS 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico Típico CXbd1 1.398.093,70 37,31 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 
Latossólico 

CXbd2 721.234,29 19,25 

CAMBISSOLO HÚMICO Distrófico Típico CHd 457.148,42 12,20 

LATOSSOLOS 

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 
Distrófico Húmico 

LVAd 207.648,26 5,54 

NEOSSOLOS 

NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico Típico RLd 315.944,64 8,43 

SOLOS MINERAIS HIDROMÓRFICOS 

GLEISSOLOS 

GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico GXbd 57.279,94 1,53 

GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico típico GMbd 230.928,83 6,16 

SOLOS ORGÂNICOS HIDROMÓRFICOS 

ORGANOSSOLOS 

ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico típico OXy 181.369,53 4,84 

SOLOS ANTROPIZADOS 

ANTROPOSSOLOS 

Associação Antropossolo Sômico Mésclico+ 
Antropossolo Decapítico Parciálico + 
Antropossolo Decapítico Totalíco 

TT 150.204,94 4,01 

TOTAL  3.746.775,38 100,00 
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5.1.4.2.2.1. Solos Minerais não Hidromórficos 

5.1.4.2.2.1.1. PAa – ARGISSOLO AMARELO Alumínico típico 

Esta unidade de mapeamento é caracterizada pela sequência de horizontes A-Bt, 
com significativo incremento de argila do horizonte superficial A (21% de argila) para o 
horizonte subsuperficial B (46% de argila), motivo pelo qual é diagnosticado como 
horizonte B textural (Bt) (Figura 5.88). O horizonte A apresenta coloração escura, teor 
de carbono orgânico de 13 g dm-3, fertilidade restrita indicada pelo pH ácido (4,2), pelo 
caráter Alumínico e pela baixa saturação por bases (V% = 24%). 

 
Figura 5.88 – Prospecção de campo para definição da classe de solos da unidade de 

mapeamento ARGISSOLO AMARELO Alumínico típico 

 

O horizonte Bt apresentou coloração amarelada, indicando grande presença do 
óxido de ferro Goetita que, por sua vez, reflete o clima mais frio e úmido da região, mas 
sem excesso de água (Figura 5.89). Em termos de fertilidade química, este horizonte 
apresenta as mesmas limitações que o horizonte suprajacente (pH ácido, caráter 
alumínico e baixa saturação por bases), além do menor teor de material orgânico. Esta 
classe de solo é considerada como bem evoluída, com os horizontes A+Bt alcançando 
110 cm de profundidade (EMBRAPA, 2013). A participação desta unidade na área é de 
26.922,83m2 (0,72%), sendo a unidade de menor expressão em área. 
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Figura 5.89 – Situação do perfil na paisagem 

 

Apesar de sua pequena expressão em área, esta classe de solo necessita de 
atenção especial, pois o incremento acentuado de argila em profundidade confere uma 
drenagem restrita (Resende et al., 2007). De forma geral, os maiores teores de areia no 
horizonte superficial resultam em maiores volumes de macroporos, responsáveis pela 
drenagem da água. Entretanto, quando a água alcança o horizonte subsuperficial (Bt) a 
percolação é reduzida drasticamente devido ao aumento drástico de argila e a redução 
da macroporosidade. Tal comportamento promove uma rápida saturação do solo, que 
quando atinge o estado de liquidez, associado a textura mais arenosa do horizonte 
superficial, resultam em grande susceptibilidade à erosão, podendo ocasionar o 
surgimento de grandes voçorocas. 
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Tabela 5.29 – Descrição da unidade PAa 

Área Mapeada 26.922,83m2 (0,72%) 

Posicionamento Terço superior de encostas 

Horizonte Superficial A Proeminente, com 0,4 metros 

Horizonte Subsuperficial B Textural 

Fase de Relevo Ondulado 

Pedregosidade Ausente 

Drenagem 
Bem drenado em superfície e imperfeitamente drenado em 
subsuperfície 

Morfologia 
Variação de textura no perfil entre os horizontes A e Bt, este 
último de coloração amarelada, apresentando cerosidade 
comum e moderada 

Física 

Gradiente textural, Argila no horizonte A – 21%; argila no 
horizonte Bt – 41% 

Este incremento restringe a percolação de água, que ocorre 
bem no horizonte A e com lentidão no horizonte B 

Química Baixa saturação por bases e baixa CTC 

Hidromorfismo Ausente 

Geotecnia 
Boa aptidão para execução de obras estruturais, devendo-se 
atentar para a susceptibilidade à erosão 

Degradação Erosão em sulcos 

 

O incremento de argila no horizonte subsuperficial e consequentemente a 
alteração da porosidade entre os horizontes são os maiores fatores limitantes quanto ao 
manejo. Entretanto, práticas simples podem evitar maiores problemas quanto ao uso e 
degradação da unidade, entre elas deve-se evitar a concentração do fluxo de água sobre 
este solo, condição comum quando da construção das vias e reconformação da 
paisagem. 

5.1.4.2.2.1.2. CXbd1 – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 
típico 

Esta unidade de mapeamento é caracterizada pela sequência de horizontes A-Bi-
C (Figura 5.90), sendo um dos atributos utilizados para o enquadramento na classe dos 
Cambissolos (EMBRAPA, 2013). O horizonte A dessa unidade possui coloração similar 
ao da unidade anterior (Figura 5.91), classificado como A proeminente, com elevado 
teor de carbono orgânico (22 g dm-3), pH levemente ácido (5,4), elevada CTC (11 cmolc 
dm-3) e saturação por bases (V = 59%). 
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Figura 5.90 – Prospecção de campo para definição da classe de solos da unidade de 

mapeamento CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico 

 

 
Figura 5.91 – Detalhe do horizonte A proeminente 

 

O horizonte B incipiente (Bi) deste solo tem desenvolvimento pouco diferenciado 
(Figura 5.92). Tal fato é identificado pela pequena espessura do horizonte Bi, além de 
outros atributos como, elevada relação silte/argila (>0,7), elevada atividade da argila (>17 
cmolc kg-1 de argila) e estrutura pouco desenvolvida. Os solos com elevados teores de 
silte resultam em estruturas com grau de desenvolvimento fraco, devido à baixa 
reatividade e poder de agregação desta partícula, tornando estes solos muito 
susceptíveis à processos erosivos, potencializados quando em declives acentuados. 
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Figura 5.92 – Detalhe do horizonte B incipiente 

 

Dentre todas as unidades de mapeamento identificadas na Área Específica de 
Análise Ambiental, esta é a de maior extensão, ocupando 1.398.093,70m2 (37,31%). Sua 
presença ocorre associada a declives ondulados em praticamente toda a Área Específica 
de Análise. Esta unidade apresenta grande variação quanto à profundidade efetiva do 
perfil de solo, variando desde 50 cm até 110 cm (Figura 5.93). 

 
Figura 5.93 – Perfil em corte de estrada da unidade de mapeamento CAMBISSOLO 

HÁPLICO Tb Distrófico típico 

 

De modo geral, os Cambissolos apresentam drenagem regular, em que a 
percolação de água ocorre de forma lenta, com desenvolvimento de estrutura incipiente, 
assim como de macroporos (responsáveis pela drenagem do solo). O horizonte A dessa 
unidade apresentou coloração moderadamente escurecida, enquadrando o mesmo em 
A proeminente (Figura 5.94). 
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Figura 5.94 – Situação do perfil na paisagem 

 

Tabela 5.30 – Descrição da unidade CXbd1 

Área Mapeada 1.398.093,70m2 (37,31%) 

Posicionamento Terço superior e médio 

Horizonte Superficial A Proeminente, em média 30 cm de espessura 

Horizonte Subsuperficial B Incipiente 

Fase de Relevo Ondulado 

Pedregosidade Moderado no horizonte C 

Drenagem Moderada 

Morfologia 
Sequência de horizontes A-Bi-C, com grande variação de 
espessura do horizonte B 

Física 
Textura franco-argilosa/argilosa (30 a 42% de argila), alguns 
perfis apresentando teores de silte superior a 20%, imprimindo 
estrutura de grau moderado 

Química Baixa saturação por bases – Distrófico e elevada CTC 

Hidromorfismo Ausente 

Geotecnia 
Área com bom potencial para execução de obras de 
engenharia, devendo-se atentar para riscos de erosão, 
principalmente em declives superiores a 12% 

Degradação 

Em geral ocorre o processo de erosão em sulcos. Em algumas 
áreas côncavas convergentes, o fluxo concentrado de água 
forma voçorocas que, se não forem controladas, tendem a 
aumentar sua área 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

215 
 

Como principal observação, é indicado o cuidado de não deixar o solo descoberto, 
exposto ao impacto das gotas de chuva e ao processo erosivo, principalmente em 
declives acentuados. 

 

5.1.4.2.2.1.3. CXbd2 – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 
latossólico 

Esta unidade (Figura 5.95 e Figura 5.96) ocorre em áreas relativamente mais 
altas e planas, o que resulta em seu caráter latossólico (OLIVEIRA, 2011). O horizonte 
A desta unidade apresenta espessura razoável (~30 cm – Figura 5.97), acidez elevada 
(pH 4,2), alta CTC (13 cmolc dm-3), baixa saturação por bases (V = 16%), de textura 
franco argilo-arenosa (31% de argila). A transição deste horizonte para o subjacente (Bi) 
ocorre de forma gradual, evidenciado pela presença do horizonte intermediário AB. 

 
Figura 5.95 – Perfil de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico 
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Figura 5.96 – Perfil de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico latossólico 

 

 
Figura 5.97 – Detalhe do horizonte A 

 

O horizonte B (Figura 5.98) possui coloração amarelada e textura argilosa (41% 
de argila), entretanto o incremento e tipo de transição não são suficientes para 
caracterizá-lo como horizonte Bt (B textural) típico dos Argissolos. O pH deste horizonte 
é ácido (4,2), refletindo nos elevados valores de saturação por alumínio (88%) e 
consequentemente baixos valores de saturação por bases (V = 4%). 
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Figura 5.98 – Detalhe do horizonte B 

 

Apesar de ser classificada ao nível de primeira ordem como Cambissolo, 
sugerindo um estádio incipiente de desenvolvimento do solo, esta unidade apresenta 
solos profundos, em que a soma dos horizontes A + Bi chega a 180 cm de profundidade, 
não se enquadrando na classe dos Latossolos pela CTC superior ao limite de 17 cmolc 
kg-1 de argila (EMBRAPA, 2013). 

Por vezes, os perfis desta unidade possuem estruturas bem desenvolvidas, com 
porosidade elevada e consequentemente boa percolação de água no perfil. Por situar-
se em posições da paisagem um pouco mais elevadas que a unidade anterior, esta 
classe não apresenta problemas com saturação hídrica. O declive mais suave acaba por 
atenuar a intensidade dos processos erosivos. (EMBRAPA, 2013). A participação desta 
unidade na Área Específica de Análise Ambiental é de 721.234,29m2 (19,25%). 

Os atributos físicos mencionados anteriormente são muito favoráveis à execução 
de obras geotécnicas, uma vez que o solo apresenta grande suporte ao tráfego de 
máquinas e boa estabilidade estrutural (RESENDE et al., 2007). 
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Tabela 5.31 – Descrição da unidade CXbd2 

Área Mapeada 721.234,29m2 (19,25%) 

Posicionamento Terço superior 

Horizonte Superficial A Proeminente 

Horizonte Subsuperficial B Incipiente 

Fase de Relevo Suave ondulado 

Pedregosidade Ausente 

Drenagem 
Solo profundo e bem estruturado, permitindo boa percolação de 
água no perfil mesmo em eventos de precipitação relativamente 
elevada 

Morfologia 
Horizontes A + B profundos, às vezes coloração e estrutura 
granular bem desenvolvidas, de grau forte 

Física Franco-argilosa, estrutura forte 

Química 
Baixa saturação por bases, alta saturação por alumínio, 
moderada a alta CTC 

Hidromorfismo Ausente 

Geotecnia 
Áreas com excelente suporte para o desenvolvimento de 
atividades de engenharia civil, boa estabilidade e drenagem 

Degradação Erosão em sulcos 

 

Como principal observação, é indicado o cuidado de não deixar o solo descoberto, 
exposto ao impacto das gotas de chuva e ao processo erosivo, principalmente em 
declives acentuados. 

5.1.4.2.2.1.4. CHd – CAMBISSOLO HÚMICO Distrófico típico 

O maior teor de umidade (não hidromórfico) das áreas de ocorrência desta classe 
de solo proporciona o acúmulo acentuado de matéria orgânica no horizonte superficial 
(A húmico), porém, por se tratar de um solo bem drenado, o acúmulo de carbono é 
insuficiente para caracterizá-lo como de origem orgânica (Organossolo) (OLIVEIRA, 
2011) (Figura 5.99). 
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Figura 5.99 – Perfil de CAMBISSOLO HÚMICO Distrófico típico 

 

Tem baixa fertilidade natural em decorrência dos baixos valores de pH do 
horizonte superior (4,3), elevados valores de saturação por alumínio (67%) e baixos 
valores de saturação por bases (V = 9%). A textura deste horizonte enquadra-se como 
franco argilo-arenoso. O horizonte A húmico (Figura 5.100) imprime boa estruturação, 
resistência aos processos erosivos, suporte ao tráfego de máquinas e veículos pesados, 
e boa drenagem a este solo, que não apresenta problemas com saturação hídrica. 

 
Figura 5.100 – Detalhe da estrutura do horizonte A húmico 

 

O horizonte B deste solo (Figura 5.101) pode alcançar 120 cm de espessura, com 
cerosidade moderada a forte. Os valores de pH indicam que este horizonte é ácido (4,2) 
e, assim como o sobrejacente, apresenta elevado valor de saturação por alumínio. A 
CTC dessa unidade é considerada moderada (8 cmolc dm-3). 
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Figura 5.101 – Detalhe da estrutura do horizonte B incipiente 

 

Mesmo o nível de ordem ser classificado como Cambissolo, sugerindo um estádio 
incipiente de desenvolvimento do solo, esta unidade, a exemplo da anterior, apresenta 
solos profundos, ultrapassando a profundidade efetiva de 180 cm. Porém, sua exclusão 
da classe dos Latossolos é decorrente da elevada atividade argila (17 cmolc kg-1 de 
argila) e pela cerosidade moderada e forte no horizonte B (EMBRAPA, 2013). 

Esta unidade ocorre nas áreas próximas aos fundos de vales e mal drenados 
(Figura 5.102), geralmente no terço médio/inferior da encosta ou entre canais de 
drenagem. Por estar ao lado de áreas mal drenadas, deve-se atentar a redução da 
drenagem ao passo que se aproxima dessas últimas. A participação desta unidade Área 
Específica de Análise Ambiental é de 457.148,42m2 (12,20%). 

 
Figura 5.102 – Ocorrência da unidade em superfícies com fluxo de água convergentes 

 

Os atributos físicos mencionados anteriormente são muito favoráveis à execução 
de obras geotécnicas, uma vez que o solo apresenta grande suporte ao tráfego de 
máquinas e boa estabilidade estrutural (RESENDE et al, 2007). 
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Tabela 5.32 – Descrição da unidade CHd 

Área Mapeada 457.148,42m2 (12,20%) 

Posicionamento Terço médio a inferior 

Horizonte Superficial A Húmico (2,8 % de matéria orgânica e 40 cm de espessura) 

Horizonte Subsuperficial B Incipiente 

Fase de Relevo Suave ondulado/ondulado 

Pedregosidade Abundante no horizonte B 

Drenagem Moderada 

Morfologia 
Estrutura predominantemente granular no horizonte A, com 
cerosidade comum e forte no horizonte B. Grande quantidade 
de raízes por todo perfil, com maior concentração na superfície 

Física 
Textura franco-argilosa, grande porosidade que facilita a 
percolação de água pelo perfil 

Química 
Solo distrófico, com elevada saturação por Al3+, valores de pH 
baixos, grande parte das cargas do solo sendo ocupadas por 
H+ 

Hidromorfismo 
Ausente na maior parte da extensão, entretanto pode ocorrer 
de forma tênue em áreas próximas a classes de solos mal 
drenados 

Geotecnia 
Áreas com boa estabilidade e drenagem, proporciona boa 
aptidão e suporte a execução de obras de engenharia civil 

Degradação 
Áreas relativamente bem conservadas, com erosão em sulcos 
ocorrendo de forma natural 

 

Unidade com boa aptidão para execução de obras, sendo necessários cuidados 
simples quanto ao seu manejo. Maior atenção deve ser dispendida quando a unidade se 
encontra nas partes com declividade mais acentuadas e com grande fluxo de água. 

5.1.4.2.2.1.5. LVAd – LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 
Distrófico húmico 

A unidade de mapeamento LAd, compreende solos profundos, bem 
intemperizados, com boa estruturação, boa porosidade e percolação de água e teor de 
argila constante ao longo do perfil (EMBRAPA, 2013) (Figura 5.103). O horizonte A 
húmico (Figura 5.104) possui espessura significativa (40 cm), de coloração escura e 
elevado teor de matéria orgânica, com pH levemente ácido (5,6) e elevada saturação por 
bases (V = 74%) sendo, do ponto de vista química, um solo com elevada fertilidade. 
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Figura 5.103 – Perfil do LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico húmico 

 

 
Figura 5.104 – Detalhe do horizonte A húmico 

O horizonte B (Figura 5.105) deste solo é mais ácido (pH = 4,8), entretanto a 
saturação por alumínio é baixa, assim como a saturação por bases (V = 22%). A classe 
textural do horizonte é argilosa (teor de argila = 41%), em que a proporção desta fração 
em relação ao silte é elevada. Este último atributo, associado à baixa atividade da fração 
argila e morfologia, diagnosticam este horizonte como B latossólico (Bw), enquadrando 
esta unidade como Latossolo. 
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Figura 5.105 – Detalhe do horizonte Bw 

 

Em termos de distribuição na paisagem, esta unidade abrange 207.648,26m2 
(5,54%), ocorrendo principalmente na região oeste da Área Específica de Análise 
Ambiental, em relevos mais suaves. A formação dessa classe de solo ocorre 
principalmente em superfícies mais estáveis e bem drenadas, com processos erosivos 
muito tênues, em que a alteração da rocha se processa de forma intensa, resultando em 
argilas de baixa atividade (CTC) e acúmulo residual de óxidos de ferro (Figura 5.106). 

 
Figura 5.106 – Paisagem de ocorrência da unidade LVAd 

 

Como principal característica, estes solos possuem boa percolação de água e, 
mesmo após a precipitação de volumes consideráveis, apresentam boa drenagem e fácil 
manejo (RESENDE et al., 2007). A elevada permeabilidade e profundidade também 
conferem a este solo um importante papel na filtração da água, ou seja, essa classe de 
solo pode reter quantidade considerável de poluentes e assim garantir a sanidade dos 
corpos d´água. 
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A forte estruturação confere grande estabilidade a este solo e, consequentemente, 
bom suporte para o desenvolvimento atividades de geotecnia, sobretudo quanto ao 
tráfego de máquinas. 

Tabela 5.33 – Descrição da unidade LVAd 

Área Mapeada 207.648,26m2 (5,54%) 

Posicionamento Terço médio e superior 

Horizonte Superficial A Húmico, de coloração escura 

Horizonte Subsuperficial B Latossólico 

Fase de Relevo Plano/suave ondulado 

Pedregosidade Rara, com linha de rochas ocorrendo a 60 cm de profundidade 

Drenagem 
Solos profundo e bem estruturado, permitindo boa percolação 
de água no perfil mesmo em eventos de precipitação 
relativamente elevada 

Morfologia 

Perfil profundo, com mais de 180 cm de espessura, horizonte 
superficial escurecido pela matéria orgânica, horizonte 
subsuperficial com cerosidade comum, estrutura em blocos que 
se desfazem em grãos, de grau forte, boa porosidade 

Física 
Textura argilosa, boa porosidade e boa drenagem. Estrutura 
bem desenvolvida 

Química 
Solo distrófico, com baixa CTC, atividade de argila, baixa 
saturação por Al3+, valores de pH baixos, grande parte dos sítios 
de troca do solo sendo ocupadas por H+ 

Hidromorfismo Ausente 

Geotecnia 
Unidade com excelente potencial para o desenvolvimento de 
atividades de geotecnia, com grande estabilidade e suporte a 
estruturas e tráfego de máquinas 

Degradação 
Área bem conservada, com processos erosivos em sulco que 
ocorrem de forma natural 

 

Os atributos físicos mencionados anteriormente, aliados ao declive suave 
ondulado, reduzem o risco de processos erosivos, ou seja, para evitar a degradação 
dessas áreas ou a formação de voçorocas, práticas de manejo relativamente simples e 
de baixo custo podem ser adotas. Entre elas, deve-se evitar a concentração do fluxo de 
água sobre essas superfícies, dissipando o fluxo ou concentrando o mesmo em canais 
bem estruturados e dimensionados para a encosta. 
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5.1.4.2.2.1.6. RLd – NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico 

A unidade de mapeamento RLd, indica a distribuição de um solo raso, em que o 
contato com a rocha (material de origem) ocorre a uma profundidade inferior a 50 cm, 
contemplando a classe dos NEOSSOLOS LITÓLICOS (EMBRAPA, 2013). Estes solos 
apresentam um horizonte A moderado, com quantidade de matéria orgânica inferior aos 
outros solos descritos até então, devido ao processo erosivo atuar de forma intensa. 
Logo abaixo do horizonte A moderado observa-se a presença da rocha alterada 
(horizonte C) ou a rocha propriamente dita (Figura 5.107). 

 
Figura 5.107 – Prospecção do NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico 

 

Sua extensão em área é de 315.944,64m2 (8,43%). O fator que exerce maior 
influência para a formação deste solo é o relevo declivoso, favorecendo um processo 
erosivo intenso, com remoção de parte do solo formado, evitando assim o 
aprofundamento da frente de intemperismo e consequentemente do solo (Figura 5.108). 

 
Figura 5.108 – Paisagem de ocorrência da unidade RLd 
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Tabela 5.34 – Descrição da unidade RLd 

Área Mapeada 315.944,64m2 (8,43%) 

Posicionamento Terço médio e inferior 

Horizonte Superficial A Fraco, com pouco acúmulo de matéria orgânica 

Horizonte Subsuperficial Rocha ou manto de intemperização 

Fase de Relevo Ondulado/forte ondulado 

Pedregosidade Presente 

Drenagem Moderadamente drenado 

Morfologia 
Perfil raso, sequência de horizontes A-R, com estrutura em 
grãos de grau fraco 

Física 
Textura franco-argilosa, com baixa estabilidade de agregado e 
pequena capacidade de armazenamento de água por conta da 
profundidade limitada 

Química Solo distrófico, com elevado teor de Al3+ 

Hidromorfismo Ausente 

Geotecnia 

Áreas com sérias restrições ao desenvolvimento de projetos de 
geotecnia, principalmente pelo relevo, baixa estabilidade dos 
agregados do solo e elevada susceptibilidade a processos 
erosivos 

Degradação 
Unidade com erosão em sulcos, mas sem grandes problemas 
de formação de voçorocas 

 

De modo geral, esses solos apresentam maior teor de areia e estrutura pouco 
desenvolvida. A pequena profundidade desta unidade também imprime uma baixa 
capacidade de retenção de água, ou seja, em volumes de precipitação relativamente 
pequenos, o solo atinge o limite de liquidez, perdendo sua consistência e estabilidade. 
Tal fato, associado ao relevo acidentado, imprime grande fragilidade e limitações da 
unidade quanto ao desenvolvimento de atividades geotécnicas. Pela elevada fragilidade, 
este tipo de solo demanda cuidados especiais quanto a sua conservação, devendo 
manter a cobertura vegetal de modo a atenuar o impacto das chuvas e elevação da 
vazão do fluxo de água superficial difuso na superfície do solo. 

5.1.4.2.2.2. Solos Minerais Hidromórficos 

5.1.4.2.2.2.1. GXbd – GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 
típico 

Esta unidade de mapeamento representa os solos com saturação hídrica, 
evidenciado pelas colorações acinzentadas e alguns mosqueados observados no 
horizonte Cg, indicando a remobilização de ferro (Figura 5.109) (EMBRAPA, 2013). O 
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horizonte superficial possui coloração levemente escurecida, com aproximadamente 10 
cm de espessura e pedregosidade abundante. Logo abaixo ocorre o horizonte B com 
espessura de aproximadamente 30 cm, coloração levemente pálida e pouco estruturado, 
atributos que o diagnosticaram como Bi (B incipiente). Subjacente a este, ocorre o 
horizonte Cg, de coloração cinzenta e variegada, em elevada umidade e aspecto maciço, 
que se prolonga até 110 cm de profundidade (Figura 5.110). 

 
Figura 5.109 – Prospecção para o GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico 

 

 
Figura 5.110 – Detalhe da coloração acinzentada e mosqueada por conta do excesso de 

água 

Em extensão, esta unidade foi mapeada em 57.279,94m2 (1,53%), estando 
principalmente na porção nordeste da Área Específica de Análise Ambiental. Esses solos 
ocorrem associados a afloramentos d’água, em alguns casos decorrentes da formação 
de intensos processos erosivos, alcançando aproximadamente 15 m de desnível em 
relação ao entorno (Figura 5.111), com solos bem drenados. Também associada à 
ocorrência desta unidade há relevos declivosos, por vezes, forte ondulado, que 
concomitantemente a condição de drenagem imprimem grande fragilidade a unidade. 
Tal situação se deve a baixa capacidade de percolação de água no perfil, que em 
eventos de média pluviosidade pode promover o escoamento superficial da água e 
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carreamento de partículas do solo (RESENDE et al., 2007). O forte declive potencializa 
a energia erosiva do fluxo hídrico, aumentando a fragilidade dessas áreas. 

 
Figura 5.111 – Paisagem de ocorrência da unidade GXbd, com a presença de processos 

erosivos 

 

O relevo forte ondulado, com constante remoção de parte do solo formado pelos 
processos erosivos, também influencia no horizonte A Moderado, com baixo teor de 
material orgânico, e na espessura desta unidade de solo relativamente pequena. 

Em termos de potencialidade do desenvolvimento de projetos geotécnicos, esta 
unidade apresenta grandes restrições. Parte delas se deve a instabilidade do solo e da 
grande susceptibilidade a erosão, mas também a preservação dos recursos hídricos, 
principalmente no que concerne a qualidade da água e manutenção da vazão dos rios. 
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Tabela 5.35 – Descrição da unidade GXbd 

Área Mapeada 57.279,94m2 (1,53%) 

Posicionamento Terço inferior de encosta 

Horizonte Superficial A Moderado, espessura média de 10 cm 

Horizonte Subsuperficial Horizonte Glei 

Fase de Relevo Suave ondulado 

Pedregosidade Elevada 

Drenagem Imperfeitamente drenado 

Morfologia 
Perfil raso, com predomínio de estrutura maciça, baixa 
porosidade, coloração acinzentada e mosqueada em 
subsuperfície 

Física 
Textura franco-argilosa, em condição de campo as estruturas 
apresentavam próximas ao estado de liquidez, com baixa 
estabilidade de agregado 

Química 
Solo distrófico, com elevada saturação por Al3+, valores de pH 
baixos, grande parte das cargas do solo sendo ocupadas por 
H+ 

Hidromorfismo 
Apesar de não estar submerso em água, a unidade apresenta 
grandes problemas com hidromorfismo, evidenciado pela 
coloração em subsuperfície 

Geotecnia 

Áreas com sérias restrições ao desenvolvimento de projetos de 
geotecnia, principalmente pelo relevo, baixa estabilidade dos 
agregados do solo e elevada susceptibilidade a processos 
erosivos 

Degradação 
O afloramento do aquífero freático pode ter ocorrido pelo 
avançado estádio de erosão que, se não for corretamente 
contida, pode aumentar sua área por remonte na encosta 

 

Como principal consideração para esta unidade, sugere-se a manutenção da 
cobertura vegetal, sobretudo próximo aos cursos d’água, como forma de evitar a 
expansão das áreas de voçoroca e degradação da qualidade dos recursos hídricos. 

5.1.4.2.2.3. GMbd – GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico típico 

Assim como a anterior, esta unidade de mapeamento representa os solos com 
saturação hídrica, evidenciado pela coloração mosqueada (Figura 5.112) observada no 
horizonte Cg, indicando a redução e remobilização de ferro (EMBRAPA, 2013). Em 
extensão, esta unidade foi mapeada em 230.928,83m2 (6,16%), ocorrendo 
principalmente na região central da Área Específica de Análise Ambiental. Diferente da 
unidade anterior, esses solos ocorrem em relevos planos a suave ondulados, em que há 
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grande aporte de água das encostas ao seu redor, tornando esse ambiente 
constantemente saturado com água e anóxico, mesmo após algumas semanas sem 
chuva (RESENDE et al., 2007). Tal condição proporciona o acúmulo de matéria orgânica, 
conferindo o horizonte A escurecido, que associado ao horizonte Cg, classifica este solo 
como GLEISSOLO MELÂNICO (EMBRAPA, 2013) (Figura 5.113). 

 
Figura 5.112 – Detalhe da coloração mosqueada por conta do excesso de água 

 

 
Figura 5.113 – Prospecção para o GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico típico 

 

Em termos de potencialidade do desenvolvimento de projetos geotécnicos, esta 
unidade apresenta algumas restrições do ponto de vista ambiental e de estabilidade do 
terreno. Pelo fato de não possuir boa capacidade de reter possíveis poluentes, qualquer 
efluente dispensado nesta unidade é prontamente carreado ao curso hídrico, 
comprometendo sua qualidade. Por ser um solo saturado com água e com redução de 
ferro, a estrutura é pouco estável (BREEMEN & BUURMAN, 2002), ocorrendo de forma 
maciça e, mesmo quando drenada, pode sofrer subsidência e comprometer futuras 
construções. 
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Do mesmo modo, a inserção desta unidade no contexto de paisagem (Figura 
5.114) torna a mesma susceptível a inundações. Este fenômeno pode ser potencializado 
pela impermeabilização das encostas, seja pela construção de estradas ou de pisos, em 
que a água que antes percolava lentamente pelo perfil do solo até chegar ao curso 
d’água, escoa rapidamente pela superfície. 

   
Figura 5.114 – Paisagem de ocorrência da unidade GMbd 
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Tabela 5.36 – Descrição da unidade GMbd 

Área Mapeada 230.928,83m2 (6,16%) 

Posicionamento Planície de inundação 

Horizonte Superficial A Húmico, de coloração escura 

Horizonte Subsuperficial Horizonte Glei 

Fase de Relevo Plano/suave ondulado 

Pedregosidade Ausente 

Drenagem Imperfeitamente drenado 

Morfologia 
Perfil relativamente profundo, com horizonte superficial 
escurecido e subsuperficial com mosqueados, estes últimos 
evidenciam a saturação hídrica por prolongados períodos 

Física 
Textura franco-argilosa, em condição de campo as estruturas 
apresentavam próximas ao estado de liquidez, com baixa 
estabilidade de agregado 

Química 
Solo distrófico, com elevada saturação por Al3+, valores de pH 
baixos, grande parte das cargas do solo sendo ocupadas por 
H+ 

Hidromorfismo Presente 

Geotecnia 

Áreas com sérias restrições ao desenvolvimento de projetos de 
geotecnia, principalmente saturação em água, baixa 
estabilidade dos agregados do solo e elevada susceptibilidade 
a inundações 

Degradação 
Área relativamente bem conservada, com alguns locais 
drenados e aterrados, que alteram o regime hídrico do solo 

 

Esta unidade apresenta restrições severas quanto à ocupação. Devido ao estado 
saturado em água, a fase sólida se torna instável, dificultando o tráfego de máquinas. 
Pode ficar submerso em água durante períodos chuvosos. Para atenuar o problema, 
uma alternativa é a abertura de drenos na unidade, similar ao encontrado atualmente na 
porção central da Área Específica de Análise Ambiental. 

5.1.4.2.2.4. Solos Orgânicos Hidromórficos 

5.1.4.2.2.4.1. OXy – ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico 
típico 

A unidade de mapeamento OXy, que representa os ORGANOSSOLOS 
HÁPLICOS na Área Específica de Análise Ambiental, estão relacionadas as áreas mal 
drenadas que permanecem por longos períodos imersas em água. Esta unidade foi 
mapeada em uma extensão de 181.369,53m2 (4,84%), ocorrendo principalmente na 
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região porção oeste da Área Específica de Análise Ambiental (Figura 5.115 e Figura 
5.116). Devido períodos prolongados de alagamento, o acúmulo de matéria orgânica 
pela baixa taxa de decomposição da mesma promove a formação do horizonte H (Figura 
5.117), com mais de 80 g.dm-3 de carbono orgânico e espessura superior a 30 cm, 
satisfazendo os critérios para classificação como Organossolo (EMBRAPA, 2013). 

O elevado teor de matéria orgânica destes solos resulta em uma maior quantidade 
de poros, praticamente todos preenchidos por água, resultando também na falta de 
estrutura do solo, sem adesão ou coesão entre as partículas. 

 
Figura 5.115 – Superfície saturada por água na unidade OXy 

 

 
Figura 5.116 – Paisagem de ocorrência da unidade OXy 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

234 
 

 
Figura 5.117 – Prospecção do ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico típico 

Tabela 5.37 – Descrição da unidade OXy 

 

Esta unidade de mapeamento apresenta grande fragilidade ambiental e sérias 
limitações ao desenvolvimento de projetos geotécnicos. Uma vez drenados, estes solos 
sofrem redução em seu volume pela saída de água dos espaços porosos, fenômeno 
conhecido como subsidência primária. Em seguida, com a entrada de oxigênio no 
sistema ocorre a decomposição da matéria orgânica e uma gradativa redução em seu 
volume, denominada de subsidência secundária. Estes processos aliados ao ambiente 
em que ocorrem, imprimem ao solo grande instabilidade. 

Do ponto de vista ambiental, os Organossolos são um grande reservatório de agua 
e carbono (análogo a uma esponja), que regula o fluxo hídrico dos rios, evitando grandes 
oscilações entre períodos chuvosos e de estiagem. 

5.1.4.2.2.5. Solos Antropizados 

5.1.4.2.2.5.1. TT – Associação Antropossolo Sômico Mésclico 
+ Antropossolo Decapítico Parciálico + Antropossolo 
Decapítico Totálico  

Esta unidade representa as porções da Área Específica de Análise Ambiental que 
já sofreram intervenções antrópicas que resultaram em alteração na estrutura original 
dos solos, seja pela adição de material por meio de atividades de aterro (Sômico) ou pela 
remoção, parcial ou total, de horizontes por atividades de escavação/corte (Decapítico 
Parciálico e Totálico respectivamente). 

Tais atividades estão relacionadas principalmente ao uso e ocupação pretéritos 
da Área Específica de Análise Ambiental pela Mina Timbutuva S.A, quando foram 
realizadas escavações para implantação de trincheiras, túneis, poços e valas (Figura 
5.118) para exploração do ouro, além de aterros para regularização do relevo. 
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Figura 5.118 – Vista de área escavada preteritamente para implantação de vala 

 

Também devem ser consideradas as vias internas de tráfego, confeccionadas por 
meio de corte e aterro do solo. Na porção leste há um trecho em que ocorreu atividades 
de escavação e posterior aterro para implantação de um gasoduto. 

Com exceção da área de implantação do gasoduto, esta unidade se concentra na 
porção oeste da Área Específica de Análise Ambiental, próxima ao seu acesso junto à 
Rua Domingos Puppi (Estrada do Rio Verde), onde permanecem algumas estruturas 
remanescentes das atividades de mineração desenvolvidas no passado (Figura 5.119). 

 
Figura 5.119 – Vista geral de porção onde ocorreu corte/aterro próxima ao acesso à Área 

Específica de Análise Ambiental 

 

Em grande parte das porções em que houve remoção de solo ocorre o acúmulo 
de águas pluviais ou provenientes do aquífero freático, neste último caso, em locais onde 
as atividades de escavação interceptaram o nível freático (Figura 5.120). 
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Figura 5.120 – Vista de antiga área de escavação com acúmulo de água 

 

Tabela 5.38 – Descrição da unidade TT 

Área Mapeada 150.2004,94m2 (4,01%) 

Posicionamento 
Aterros e escavações nas porções oeste e leste da Área 
Específica de Análise Ambiental 

Horizonte Superficial Antrópico (sômico) ou inexistente (decapítico) 

Horizonte Subsuperficial - 

Fase de Relevo 
Predominantemente plano a suave ondulado (sômico), com 
porções em relevo forte ondulado (decapítico) 

Pedregosidade Presente 

Drenagem Imperfeitamente drenados 

Morfologia Solos alterados em decorrência de atividades antrópicas 

Física Sem estrutura 

Química Baixa fertilidade natural 

Hidromorfismo Ausente 

Geotecnia 
Solos sem estrutura, porém devido a atividade anterior podem 
ter potencial a obras civis, demandando de ensaios geotécnicos 
para prevalecer tal possiblidade 

Degradação Altamente degradados 

 

Recomenda-se que as porções que apresentam escavações remanescentes das 
atividades de mineração realizadas preteritamente na Fazenda sejam devidamente 
identificadas e delimitadas, quando da instalação e operação do empreendimento 
imobiliário pretendido, a fim de evitar a ocorrência de acidentes com os trabalhadores e 
residentes. 
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Além disso, recomenda-se a recuperação dos locais em que houve a remoção de 
solos, seja por meio da conformação do relevo quando da instalação do empreendimento 
proposto, ou por projeto de recuperação de áreas degradadas para proporcionar a devida 
estruturação e recobrimento vegetal do solo nas áreas que não serão atingidas pelo 
projeto e que atualmente se encontram suscetíveis à instalação de processos erosivos. 

5.1.4.2.3. Caracterização dos Solos da Área Específica de Análise 
Ambiental e Suas Respectivas Limitações a Instalação de 
Empreendimentos Imobiliários 

Na Tabela 5.39 é apresentada a caracterização dos solos da Área Específica de 
análise Ambiental e suas respectivas limitações a instalação de empreendimentos 
imobiliários. 

5.1.4.2.4. Caracterização Físico-química das Unidades Identificadas na 
Área Específica de Análise Ambiental 

A Tabela 5.40 apresenta a caracterização físico-química das amostras coletadas 
na Área Específica de Análise Ambiental. Os laudos analíticos das amostras de solo são 
apresentados no Anexo XII. 
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Tabela 5.39 – Caracterização dos solos da Área Específica de Análise Ambiental e suas respectivas limitações à instalação de empreendimentos Imobiliários 

Aspecto PAa CXbd1 CXbd2 CHd LVAd RLd GXbd GMbd OXy TT 

Horizonte superficial A Proeminente A Proeminente A Proeminente A Húmico A Húmico A Fraco A Moderado A Húmico Hístico 

Antrópico 
(Sômico) / 
Inexistente 
(Decapítico) 

Espessura Hor. A 40 cm 20-40 cm 15-40 cm 40 cm 40 cm 30 cm 10 cm >40 cm - - 

Textura Argilosa Franco-argilosa Franco-argilosa Franco-argilosa Argilosa Franco-argilosa Franco-argilosa Franco-argilosa - Arenosa 

Relevo Ondulado Ondulado Suave ondulado 
Suave ondulado 

a ondulado 
Plano a Suave 

ondulado 
Ondulado a Forte 

ondulado 
Suave ondulado 

Plano a suave 
ondulado 

Plano 

Plano a suave 
ondulado 

(sômico)/forte 
ondulado 

(decapítico) 

Posicionamento Terço superior 
Terço superior e 

médio 
Terço superior 

Terço médio e 
inferior 

Terço superior e 
médio 

Terço médio e 
inferior 

Terço inferior e 
planície 

Terço inferior e 
planície 

Planície de 
inundação 

- 

Hidromorfismo Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Forte / Moderado Forte Forte Ausente 

Pedregosidade Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Presente Ausente Ausente Presente 

Drenagem Bem drenado 
Moderadamente 

drenado 
Moderadamente 

drenado 
Moderadamente 

drenado 
Bem drenado 

Moderadamente 
drenado 

Imperfeitamente 
drenado 

Imperfeitamente 
drenado 

Imperfeitamente 
drenado 

Imperfeitamente 
drenado 

Fertilidade Natural Baixa Baixa Baixa Baixa Moderada / Alta Baixa Baixa Baixa Baixa Muito baixa 

Erodibilidade Alta Alta Baixa Moderada Moderada Alta Moderada Baixa Baixa Alta 

Fase de Erosão Em sulcos Em sulcos Em sulcos Em sulcos Em sulcos Em sulcos Voçoroca Ausente Ausente Entre sulcos 

Grau de Degradação Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Moderado Médio Baixo Baixo Alto 

Superfície (m²) 26.922,83 1.398,093,70 721.234,29 457.148,42 207.648,26 315.944,64 57.279,94 230.928,83 181.369,53 150.204,94 

Influência sobre o 
empreendimento 

Baixa Alta Alta Média/Alta Baixa Média Baixa Baixa Baixa Muito baixa 

Potencial para o 
Empreendimento 

Alto Médio Alto Alto Alto Moderado Baixo Baixo Baixo Alto 

Principais Limitações Erodibilidade Erodibilidade Erodibilidade Erodibilidade - 
Erodibilidade / 
Profundidade 

Hidromorfia / 
Relevo 

Hidromorfia / 
capacidade de 

suporte 

Hidromorfia / 
capacidade de 

suporte 
Degradação 
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Tabela 5.40 – Caracterização físico-química das amostras coletadas 

Amostra 
pH H+Al Al Ca Mg Ca+Mg K SB T 

m% 
P Fe Mn Cu Zn C 

M.O. 
V% Areia Silte Argila 

CaCl2 cmolc.dm-3 mg.dm-3 g.dm-3 % 

Perfil 7 

Hor. A 
4,2 11,26 1,93 1,38 0,60 1,98 0,15 2,13 13,39 47,54 3,12 71,53 32,57 1,78 0,93 24,75 42,57 15,91 48,75 20,00 31,25 

Perfil 7 

Hor. B 
4,2 9,70 2,54 0,24 0,06 0,30 0,06 0,36 10,06 87,59 1,95 74,22 7,41 1,14 0,18 9,45 16,25 3,58 41,25 17,50 41,25 

Perfil 12 

Hor. A 
4,3 7,76 2,01 0,43 0,04 0,47 0,03 0,50 8,26 80,08 0,84 38,61 6,12 1,53 0,08 7,50 12,90 6,05 36,25 22,50 41,25 

Perfil 12 

Hor. B 
4,7 7,20 0,47 2,89 0,77 3,66 0,13 3,79 10,99 11,03 6,34 43,20 49,46 1,41 2,76 30,30 52,12 34,49 46,25 12,50 41,25 

Perfil 19 

Hor. A 
5,4 4,61 0,00 3,95 2,42 6,37 0,27 6,64 11,25 0,00 4,75 30,22 36,03 1,76 2,57 22,35 38,44 59,02 48,75 20,00 31,25 

Perfil 19 

Hor. B 
4,5 6,21 0,80 1,43 0,37 1,80 0,12 1,92 8,13 29,41 1,08 34,35 8,67 2,52 0,68 8,40 14,45 23,62 46,25 17,50 36,25 

Perfil 21 

Hor. A 
4,3 9,01 1,83 0,59 0,25 0,84 0,05 0,89 9,90 67,28 1,70 37,38 4,96 3,16 0,19 15,75 27,09 8,99 46,25 17,50 36,25 

Perfil 21 

Hor. B 
4,3 7,76 1,81 0,29 0,14 0,43 0,04 0,47 8,23 79,39 1,36 24,25 6,54 1,80 0,06 7,80 13,42 5,71 46,25 22,50 31,25 

Perfil 23 

Hor. A 
5,6 3,18 0,00 6,36 2,74 9,10 0,05 9,15 12,33 0,00 2,23 21,43 15,92 1,10 0,83 22,50 38,70 74,21 41,25 17,50 41,25 

Perfil 23 

Hor. B 
4,8 4,61 0,13 0,73 0,57 1,30 0,02 1,32 5,93 8,97 1,05 22,94 5,21 0,51 0,14 7,65 13,16 22,26 38,75 20,00 41,25 

Perfil 24 

Hor. A 
4,4 6,69 1,16 1,62 0,42 2,04 0,13 2,17 8,86 34,83 1,73 55,02 40,63 4,88 1,56 13,35 22,96 24,49 61,25 17,50 21,25 

Perfil 24 

Hor. B 
4,4 6,69 0,84 1,28 0,58 1,86 0,12 1,98 8,67 29,79 1,00 27,37 5,73 3,08 0,23 8,25 14,19 22,84 36,25 17,50 46,25 

Perfil 24 

Hor. C 
4,5 5,35 0,48 1,75 0,69 2,44 0,06 2,50 7,85 16,11 0,86 20,62 4,53 1,19 0,20 5,40 9,29 31,85 41,25 17,50 41,25 

Hor. H 4,6 17,23 0,60 10,29 4,23 14,52 0,35 14,87 32,10 3,88 3,52 1287,25 55,11 2,85 2,57 110,25 189,63 46,32 47,50 16,25 36,25 
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5.1.5. Recursos Hídricos 

Este item trata dos recursos hídricos considerando sua caracterização geral na 
ótica da dinâmica hídrica, das feições e da morfologia da bacia hidrográfica, além de 
fazer uma abordagem sobre a qualidade da água na bacia, com dados secundários e 
dos corpos d’água inseridos na Fazenda Timbutuva, a partir de resultados analíticos de 
amostras de água superficial coletadas in loco. 

5.1.5.1. Hidrologia 

A hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação e 
distribuição, suas propriedades físicas e químicas, bem como sua reação com o meio 
ambiente, incluindo sua relação com as formas vivas. É uma disciplina ampla, cuja 
aplicação e evolução estão atreladas principalmente aos problemas crescentes, 
resultados da ocupação de bacias, do incremento significativo da utilização da água e 
do consequente impacto sobre o meio ambiente (TUCCI, 2012). 

A caracterização hidrológica apresentada neste documento baseia-se 
principalmente na compreensão das bacias hidrográficas que abrangem a região de 
interesse. Conforme o IBGE (2009) a utilização deste tipo de recorte espacial básico para 
estudos ambientais tem sido proposta por muitos autores, uma vez que alterações 
decorrentes de interferências humanas sobre o ambiente refletem-se na bacia 
hidrográfica como um todo. 

Entende-se bacia hidrográfica como uma área de captação natural da água de 
precipitação que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, 
compondo-se basicamente de um conjunto de vertentes e de uma rede de drenagem 
formada por cursos hídricos e canais efêmeros que confluem até resultar um leito único 
no exutório (SILVEIRA, 2012). 

5.1.5.1.1. Aspectos Metodológicos 

As informações cartográficas utilizadas para elaboração deste parecer, entre elas 
a altimetria e o traçado da hidrografia, tiveram como principal fonte as bases 
disponibilizadas pela Superintendência de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental – SUDERHSA (2000), atual Instituto das Águas do Paraná. A 
partir dessas bases foi realizada então a delimitação da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental para o meio físico, que compreende a porção da Bacia Hidrográfica do Rio 
Verde a montante da barragem do Reservatório Rio Verde. 

A hierarquização fluvial apresentada para a porção de interesse da Bacia do Rio 
Verde foi realizada pelo método de Strahler, nos quais os menores canais, sem 
tributários, são considerados como de primeira ordem, estendendo-se desde a nascente 
até a confluência; os de segunda ordem surgem da confluência de dois canais de 
primeira ordem, e só recebem afluentes de primeira ordem; os canais de terceira ordem 
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surgem da confluência de dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes de 
segunda e de primeira ordens; os canais de quarta ordem surgem da confluência de dois 
canais de terceira ordem, podendo receber tributários das ordens inferiores. E assim 
sucessivamente (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Para a caracterização hidrológica da Área Específica de Análise Ambiental, 
compreendida pelo terreno onde se pretende instalar o empreendimento proposto, além 
dos dados da SUDERHSA (2000), foi realizado um detalhamento a partir de imagens 
aéreas, levantamento planialtimétrico realizado in loco e disponibilizado pelo 
empreendedor (Anexo XI), o qual é datado do ano de 2016 e apresenta um metro de 
equidistância entre as curvas de nível, assim como dados primários (in loco) originados 
durante etapas de campo e locados com GPS de navegação. 

Todo o processamento das informações e dados adquiridos a partir das diferentes 
fontes supracitadas foi realizado em SIG (Sistema de Informações Geográficas), com 
representação gráfica em Coordenadas UTM e datum SIRGAS 2000. 

Na avaliação dos canais de drenagem da Área Específica de Análise Ambiental 
utilizou-se, quando possível, a metodologia preconizada por JUSTI JUNIOR (2013), 
adaptada do manual publicado pela NC Division of Water Quality (2005), para as 
condições ambientais da região onde se insere esta área de estudo, cuja classificação 
define canais de regime hídrico perene, intermitente e efêmero. 

Assim, a fim de determinar o regime do canal, procurando reduzir a subjetividade, 
foram avaliadas características físicas e bióticas. Dentro das características físicas foram 
considerados os seguintes indicadores: 

 Indicadores Geomorfológicos: continuidade de margem/talvegue, coeficiente 
de sinuosidade, sedimentos de fundo, deposição aluvionar recente, diques 
marginais, queda abrupta vertical, áreas de convergência, hierarquia fluvial; 

 Indicadores Hidrológicos: água/fluxo do canal e serrapilheira; 

 Indicadores Pedológicos: hidromorfismo. 

 

Já dentro das características bióticas foram considerados os seguintes 
indicadores: 

 Indicadores da Flora: plantas enraizadas no leito, plantas anfíbias e plantas 
aquáticas; 

 Indicadores da Fauna: fauna aquática. 

 

Desta maneira, a metodologia aplicada contemplou 5 indicadores com o total de 
15 critérios. 
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5.1.5.1.2. Caracterização Hidrológica da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental 

A Bacia Hidrográfica do Rio Verde, que por sua vez integra a Bacia do Alto Iguaçu, 
abrange parte dos municípios de Campo Largo, Campo Magro, Araucária e Balsa Nova, 
todos pertencentes à Região Metropolitana de Curitiba – RMC. Como pode ser visto na 
Figura 5.121, a Área Expandida de Avaliação Ambiental, ou seja, a porção da bacia a 
montante da barragem do Reservatório Rio Verde, compreende apenas porções dos 
municípios de Campo Largo, Araucária e Campo Magro. 

No total a Bacia do Rio Verde drena uma área de aproximadamente 242 km². O 
município de Campo Largo, o mais representativo na Área Expandida de Avaliação 
Ambiental e no qual a Área Específica de Análise Ambiental está totalmente inserida, 
também é o mais representativo dentro da bacia como um todo, tanto em número de 
habitantes (~80%) quanto em área de contribuição, com 109,2 km². Como limites a Bacia 
do Rio Verde apresenta ao leste a Bacia do Rio Passaúna, ao oeste a Bacia do Rio Itaqui 
e ao norte a Bacia do Ribeira (ANDREOLI et al., 2011). 

 
Figura 5.121 – Distribuição dos municípios na Bacia Hidrográfica do Rio Verde e 

localização da Área Expandida de Avaliação Ambiental 
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Em relação à cobertura vegetal natural e uso do solo na Bacia do Rio Verde, 
segundo dados apresentados por Roderjan e Accioly (2011) quase metade de sua 
superfície (45,56%) compreende a classe Agropecuária, envolvendo cultivos agrícolas e 
pastagem. A segunda classe mais representativa (40,22%) agrupa a região de 
ocorrência da Floresta Ombrófila Mista, incluindo seus diversos estágios de sucessão e 
as florestas de galerias, além das áreas de Formações Pioneiras (Várzea). 

Considerando apenas o limite da Área Expandida de Avaliação Ambiental (Figura 
5.122) nota-se que a classe Agropecuária ainda predomina, ocupando 53,21% do seu 
total. Neste caso a região de ocorrência da Floresta Ombrófila Mista e as áreas de 
Formações Pioneiras (Várzea) perfazem 37,42%. Já as demais classes, incluindo áreas 
de reflorestamento, áreas urbanas e/ou construídas, solo exposto e corpos d´água 
somam 9,37%. 
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Áreas de Formações Pioneiras (Várzeas)

Fonte: Adaptado de RODERJAN e ACCIOLY, 2011.
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O principal curso hídrico na bacia é o próprio Rio Verde, que flui preferencialmente 
no sentido sul. Destaca-se entre os anos de 1974 e 1976 a construção da barragem do 
Rio Verde pela Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras), com a finalidade de atender à 
refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR (ANDREOLI et al., 2011). 

O Reservatório Rio Verde fica localizado na porção central da bacia e ocupa 
aproximadamente 7,9 km². Os dados de profundidade média e máxima mostram que o 
reservatório é raso, apresentado profundidades inferiores a 8 metros em sua maior parte. 
A vazão de entrada estimada é de aproximadamente 2,80m³/s (ANDREOLI et al., 2011). 
O tempo médio de residência da água no reservatório é de 218 dias, porém em algumas 
regiões, a exemplo dos braços do reservatório, chega a ser superior a um ano (CUNHA 
et al., 2011). 

Na Tabela 5.41 são apresentadas as características gerais do Reservatório Rio 
Verde. 

Tabela 5.41 – Características gerais do Reservatório Rio Verde 

Dados do Reservatório 

Área do reservatório 7,9 km² 

Bacia de contribuição 173 km² 

Volume médio 25.643.732 m³ 

Volume do reservatório na cota do vertedouro 34.000.000 m³ 

Superfície 5.972 km² 

Comprimento 9,06 km 

Largura média 0,645 km 

Perímetro 36,4 km 

Profundidade máxima 11 m 

Profundidade média 5,6 m 

Tempo de residência médio 218 dias 

 

A porção da bacia a montante da barragem do reservatório, que representa a Área 
Expandida de Avaliação Ambiental, abrange cerca de 166,20km², ou seja, em torno de 
70% da área total da Bacia do Rio Verde, onde aproximadamente 147km² constituem 
parte do território da APA do Rio Verde e 18km² a Unidade Territorial de Planejamento – 
UTP de Campo Magro. No geral essa porção da bacia é formada por uma rede de 
drenagem densa, com padrão subdendrítico a dendrítico e pouca influência tectônica. As 
principais nascentes partem das drenagens com vertentes retilíneas inclinadas do 
Complexo Atuba (ANDREOLI et al., 2011). 

Na Figura 5.123 é possível observar a rede hidrográfica que compõe a Área 
Expandida de Avaliação Ambiental.  
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5.1.5.1.2.1. Análise Morfométrica da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental 

A fim de detalhar as características hidrológicas e morfométricas foi empregada 
uma série de cálculos à Área Expandida de Avaliação Ambiental, permitindo assim 
conhecer melhor a sua dinâmica hídrica. 

 Área (A) 

É definida a partir da delimitação dos divisores de água, portanto, representa um 
espaço físico cuja água incidente sobre a superfície, a partir de um evento pluviométrico, 
deriva para um único ponto, localizado a jusante. 

A Área Expandida de Avaliação Ambiental, de acordo com delimitação feita a partir 
da base digital disponibilizada pela SUDERHSA (2000), atual Instituto das Águas do 
Paraná, abrange uma área de aproximadamente 166,20 km2. 

 Perímetro (P) 

Trata da distância total formada pelo comprimento da linha imaginária ao longo do 
divisor de águas. Para a Área Expandida de Avaliação Ambiental esta distância 
compreende 74,85 km. 

 Coeficiente de Sinuosidade do Canal Principal (SIN) 

Corresponde à relação entre o comprimento do canal principal e a distância entre 
sua montante e jusante em linha reta, considerando assim a presença ou não de 
meandros ao longo deste canal. No caso do Rio Verde foi considerada sua extensão 
desde sua montante até o ponto de chegada ao reservatório. 

O coeficiente encontrado para o Rio Verde é de 1,28, o que o classifica como 
sendo de moderada sinuosidade (1,2<SIN≤1,4) segundo a proposta da NC Division of 
Water Quality (2005). Nesta classe o canal tem uma boa sinuosidade e alguns 
segmentos retilíneos. A título de comparação deve-se considerar que o coeficiente de 
sinuosidade igual a 1,0 corresponde a um canal totalmente reto, sem curvas. 

 Amplitude Altimétrica (H) 

É a diferença entre a maior e a menor altitude. Considerando a base utilizada, 
disponibilizada pela SUDERHSA (2000), a amplitude altimétrica da Área Expandida de 
Avaliação Ambiental é de aproximadamente 180 metros. A porção mais alta (montante) 
está no norte da Bacia do Rio Verde, apresentando altitudes de até 1.070 m.s.n.m. Já a 
porção mais baixa, junto ao Reservatório Rio Verde, apresenta altitudes de até 890 
m.s.n.m. 
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 Densidade Hidrográfica (Dh) 

É a relação entre o número total de cursos hídricos e a área da bacia hidrográfica. 
Sua finalidade é comparar a quantidade de rios em uma área de tamanho padrão como, 
por exemplo, de 1 km2. Visto a hierarquização fluvial pelo método de Strahler, utilizada 
neste estudo, o número de canais para esse cálculo corresponde à quantidade de rios 
de primeira ordem, pois implica que todo e qualquer rio surge em uma nascente 
(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Para a Área Expandida de Avaliação Ambiental foram identificados 9,27 cursos 
hídricos/Km2, o que indica uma área bem drenada. 

 
Onde: Dr – Densidade de rios 
 N – Número total de rios ou cursos d’água 
 A – Área da bacia 

 

Segundo Christofoletti (1980) o cálculo de densidade de rios é importante porque 
representa o comportamento hidrográfico de determinada área, em um de seus aspectos 
fundamentais: a capacidade de gerar novos cursos de água. 

 Densidade de Drenagem (Dd) 

Relaciona o comprimento total dos cursos hídricos com a área da bacia. Para a 
Área Expandida de Avaliação Ambiental a Densidade de Drenagem é de 4,23 km/km2. 
De acordo com Villela e Mattos (1975) a densidade de drenagem, pode variar de 0,5 
km/km² em bacias com drenagem pobre, a 3,5 km/km², ou mais, em bacias bem 
drenadas. 

 
Onde: Dd – Densidade de drenagem 
 L – Soma dos comprimentos de todos os cursos hídricos da bacia 
 A – Área da bacia 

 

No geral quando a infiltração é lenta, predominando o escoamento superficial, a 
densidade de drenagem tende a ser mais alta, enquanto em locais com maior infiltração, 
o escoamento tende a ser menor, reduzindo também a densidade de drenagem. 
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 Coeficiente de Manutenção (Cm) 

Permite indicar a área mínima necessária para a manutenção de um metro de 
canal de drenagem. Para a Área Expandida de Avaliação Ambiental são necessários 
236,41 m2 para a manutenção de cada metro de canal. 

 
Onde: Cm – Coeficiente de manutenção (m2/m) 
 Dd – Densidade de drenagem 

 

O Coeficiente de Manutenção tende a apresentar comportamento análogo ao 
parâmetro Extensão do Percurso Superficial e inverso a Densidade de Drenagem, visto 
que em terrenos muito dissecados, com grande densidade de drenagem, a extensão do 
percurso superficial tende a ser reduzida, condicionando menores áreas de contribuição 
ou manutenção (pequenas bacias), por outro lado, terrenos com menor dissecação, 
tendem a apresentar uma menor densidade de drenagem, consequentemente, a 
distância do percurso superficial será maior, implicando numa maior área de manutenção 
(JUSTI JUNIOR, 2013). 

 

 Extensão do Percurso Superficial (Eps) 

A extensão do percurso superficial é a distância média percorrida pela enxurrada 
entre o interflúvio e o canal permanente, ou seja, a distância média percorrida pelo 
escoamento superficial do divisor de águas até o canal de drenagem na bacia, podendo 
ser obtida por meio da equação (CHRISTOFOLETTI, 1980): 

 
Onde: Eps – Extensão do percurso superficial (km) 
 Dd – Densidade da Drenagem 

 

Para a Área Expandida de Avaliação Ambiental a Extensão do Percurso 
Superficial é de 118 metros ou 0,12km. 

Segundo Justi Junior (2013) extensões muito longas favorecem a instalação de 
processos erosivos, visto que o escorrimento superficial atinge maior velocidade em 
rampas longas, implicando num alongamento ou ainda no aumento de canais efêmeros, 
contudo, o valor obtido para a área em questão é relativamente baixo. 
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 Forma da Bacia – Índice de Circularidade (Ic) 

Indica o quão próximo a um círculo é a forma da bacia hidrográfica. Quanto mais 
próximo o valor calculado da unidade, mais a forma da bacia se assemelha a uma 
circunferência. A Área Expandida de Avaliação Ambiental apresentou um Ic de 0,37. 
Esse dado permite dizer que a mesma tem forma alongada. 

 
Onde: Ic – Índice de Forma 
 A – Área da bacia 
 Ac – Área do círculo de perímetro igual ao da bacia considerada 

Tal índice geralmente é aplicado para determinar à suscetibilidade de uma bacia 
a ocorrência de enchentes (CHRISTOFOLETTI, 1980), já que bacias circulares têm uma 
maior propensão a serem atingidas integralmente por grandes eventos pluviométricos. 
Contudo, bacias alongadas tendem a permitir um escoamento mais eficaz da água, ou 
seja, apresentam uma resposta hidrológica mais rápida, com tendência reduzida para a 
ocorrência de enchentes relâmpagos (JUSTI JUNIOR, 2013). 

 

 Tempo de Concentração (Tc) 

Infere o tempo necessário para a água escoar da montante para a jusante da 
bacia hidrográfica. Por meio da fórmula da Califórnia Culvert Practice o valor obtido para 
a Área Expandida de Avaliação Ambiental é de 195,91 minutos para percorrer 16,44 km, 
referente ao comprimento do canal principal, neste caso de sua montante até o ponto de 
chegada ao Reservatório Rio Verde. A velocidade média de escoamento será de 1,39 
m/s ou 5,00 km/h. 

 
onde: Tc – Tempo de Concentração (min) 
 L – Comprimento do canal principal (km) 
 H – Amplitude altimétrica (m) 

 

Portanto, uma chuva de intensidade uniforme, onde toda a superfície da bacia 
contribui para as drenagens, o tempo necessário para que a chuva possa contribuir 
uniformemente será igual ao seu tempo de concentração. 
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 Hierarquia Fluvial 

Conforme a Figura 5.124, a Área Expandida de Avaliação Ambiental, que 
compreende a porção da Bacia do Rio Verde a montante da barragem do reservatório é 
de 6ª ordem, sendo composta por 1.543 canais de primeira ordem, 354 de segunda, 91 
de terceira, 23 de quarta, 6 de quinta e 1 de sexta ordem (Tabela 5.42). 

Ressalta-se que o número de cursos hídricos na Área Expandida de Avaliação 
Ambiental e a ordem de cada um foram definidos exclusivamente conforme a base 
hidrográfica disponibilizada pela SUDERHSA (2000). Desta maneira, é possível que com 
um maior detalhamento físico da bacia ocorra uma alteração nos dados apresentados 
na Tabela 5.42 e em alguns daqueles apresentados nos itens anteriores, como por 
exemplo, na Densidade Hidrográfica e Densidade de Drenagem, tanto para mais quanto 
para menos. 

A hierarquia fluvial, dentre outros aspectos, permite estimar o nível de 
desenvolvimento ou evolução da paisagem em uma bacia hidrográfica, onde canais de 
primeira ordem indicam formações mais recentes e canais de ordem igual ou superior à 
segunda, tendem a serem mais evoluídos (JUSTI JUNIOR, 2013). 

Tabela 5.42 – Dados de hierarquia fluvial da Área Expandida de Avaliação Ambiental 

Hierarquia 
Número de 

Canais 
Compr. total de 

canais (km) 
Rel. Compr. / nº 

de Canais 
Relação 

Bifurcação 

1ª Ordem 1543 399,35 0,26 4,36 

2ª Ordem 354 138,94 0,39 3,89 

3ª Ordem 91 80,16 0,88 3,96 

4ª Ordem 23 49,99 2,17 3,83 

5ª Ordem 6 20,24 3,37 6,00 

6ª Ordem 1 14,67 14,67 - 

TOTAL 2018 703,36 - - 

Nota: Hierarquização pelo método de Strahler 
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5.1.5.1.3. Caracterização Hidrológica da Área Específica de Análise 
Ambiental 

No contexto da Área Específica de Análise Ambiental destaca-se a Bacia 
Hidrográfica do Rio Timbutuva, afluente da margem esquerda do Rio Verde. A 
confluência destes rios está aproximadamente 430 metros a jusante do limite dessa área 
de estudo. 

Com exceção dos extremos noroeste e sul/sudoeste, que drenam diretamente 
para o Rio Verde por meio de afluentes de baixa ordem e pequena extensão, todo o 
restante da Área Específica de Análise Ambiental encontra-se no interior da Bacia do Rio 
Timbutuva, conforme a Figura 5.125. 

 
Figura 5.125 – Localização da Área Específica de Análise Ambiental em relação à Bacia 

Hidrográfica do Rio Timbutuva 

 

A Bacia do Rio Timbutuva, de acordo com delimitação e hierarquização feita a 
partir da base digital disponibilizada pela SUDERHSA (2000), atual Instituto das Águas 
do Paraná, é de 5ª ordem e abrange uma área de aproximadamente 17,30 km2, com 
perímetro de 23,04 km. A amplitude altimétrica na bacia é de aproximadamente 105 
metros. A porção mais alta, próximo à cabeceira, está no nordeste da bacia, 
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apresentando altitudes da ordem de até 995 m.s.n.m. Já a porção mais baixa, junto à 
planície do Rio Verde, está no oeste/sudoeste da bacia, apresentando altitudes da ordem 
de até 890 m.s.n.m. 

Refletindo as características gerais da Bacia do Rio Verde, na Bacia do Rio 
Timbutuva, incluindo a Área Específica de Análise Ambiental, a rede de drenagem é 
densa, mantendo o padrão subdendrítico a dendrítico. Da mesma forma, o uso do solo 
ao longo da bacia é predominantemente rural/antropizado. 

O relevo apresenta morros e colinas arredondadas, refletindo a relativa 
homogeneidade litológica presente no substrato, com um grau de intemperismo 
acentuado e maiores espessuras de solos. Junto ao Rio Timbutuva e seus principais 
afluentes, nas porções mais planas da bacia, ocorrem também sedimentos aluvionares 
holocênicos. 

Na Figura 5.126 é possível observar a distribuição das principais superfícies de 
drenagem existentes na Área Específica de Análise Ambiental, tanto aquelas que 
drenam para o Rio Timbutuva quanto as que drenam diretamente para o Rio Verde. 

Nota-se que a grande maioria das superfícies apresenta como elementos de 
drenagem cursos hídricos de pequena ordem e/ou zonas de convergência da paisagem, 
que se comportam como canais efêmeros durantes eventos pluviométricos, 
principalmente considerando o relevo dissecado dessa área de estudo. Já na planície 
aluvionar do Rio Timbutuva o escoamento superficial tende a ser mais lento, favorecendo 
o desenvolvimento de solos hidromórficos e áreas úmidas, bem como o acúmulo de 
sedimentos oriundos de cotas mais elevadas. 

Ressalta-se que em algumas superfícies, principalmente aquelas próximas aos 
limites da Área Específica de Análise Ambiental, o fluxo converge para fora do terreno 
de forma difusa até encontrar elementos de drenagem. Em alguns casos, o escoamento 
superficial sofre influência também do sistema viário existente no entorno, principalmente 
quando este se encontra junto aos divisores de água. 

A Tabela 5.43 apresenta um quadro resumo com as superfícies de drenagem 
identificadas na Área Específica de Análise Ambiental. 
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Tabela 5.43 – Quadro resumo das superfícies de drenagem identificadas na Área Específica de 
Análise Ambiental 

Superfície de 
Drenagem 

Sentido 
Preferencial de 

Fluxo 

Curso Receptor 
/ Bacia 

Área 

m2 % 

SD-01 SE-NW Rio Verde 8.837,08 0,24 

SD-02 E-W Rio Verde 19.182,99 0,51 

SD-03 E-W Rio Verde 15.114,01 0,40 

SD-04 E-W Rio Verde 55.017,56 1,47 

SD-05 E-W Rio Verde 70.243,73 1,87 

SD-06 NE-SW Rio Verde 104.288,13 2,78 

SD-07 NE-SW Rio Verde 42.116,15 1,12 

SD-08 NW-SE Rio Timbutuva 50.550,64 1,35 

SD-09 NW-SE Rio Timbutuva 28.436,24 0,76 

SD-10 NW-SE/SE-NW Rio Timbutuva 618.541,42 16,51 

SD-11 SW-NE Rio Timbutuva 71.510,50 1,91 

SD-12 SE-NW Rio Timbutuva 338.691,73 9,04 

SD-13 SE-NW Rio Timbutuva 323.081,30 8,62 

SD-14 SE-NW Rio Timbutuva 75.416,49 2,01 

SD-15 SE-NW Rio Verde 84.184,31 2,25 

SD-16 NE-SW/SE-NW Rio Verde 60.903,33 1,63 

SD-17 NE-SW Rio Verde 60.707,79 1,62 

SD-18 
NE-SW/SW-NE 

S-N 
Rio Timbutuva 607.176,90 16,21 

SD-19 E-W/SE-NW Rio Timbutuva 138.516,87 3,70 

SD-20 SE-NW Rio Timbutuva 227.381,62 6,07 

SD-21 SE-NW/SW-NE Rio Timbutuva 403.268,57 10,76 

SD-22 SE-NW/SW-NE Rio Timbutuva 343.608,02 9,17 

Total 3.746.775,38 100,00 

Nota: (N) Norte; (S) Sul; (E) Leste; (W) Oeste; (NE) Nordeste; (NW) Noroeste; (SE) Sudeste; (SW) Sudoeste 
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5.1.5.1.3.1. Tipologia dos Recursos Hídricos 

Após o processamento das informações e dados adquiridos, como descrito no 
Item 5.1.5.1.1. Aspectos Metodológicos, foi possível observar uma situação 
hidrológica diversa, com a ocorrência de diferentes tipologias, conforme apresentado a 
seguir: 

 Nascentes; 

 Canais Fluviais; 

 Drenos Artificiais; 

 Reservatórios; 

 Acumulações D’água; 

 Áreas Úmidas. 

 

Em virtude da densidade hidrográfica observada na Área Específica de Análise 
Ambiental serão apresentados de forma qualitativa apenas os elementos mais 
representativos de cada tipologia. 

A Figura 5.127 apresenta a hidrografia da Área Específica de Análise Ambiental, 
identificando os elementos e tipologias caracterizados. 
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5.1.5.1.3.1.1. Nascentes 

Existem diversas definições ou conceitos para nascentes. Algumas a definem 
como pontual, outras como distribuídas ou difusas, outras com enfoque puramente 
hidrológico, ou seja, diversas interpretações com diferentes destaques são encontradas 
na literatura. 

Segundo JUSTI JUNIOR (2013) uma nascente se caracteriza como o ponto ou 
região (difuso) da paisagem em que há um afloramento de água subterrânea, ou seja, 
quando a superfície piezométrica está em nível superior ao topográfico, em decorrência 
de aspectos geológicos ou pedológicos, ou ainda, condições geomorfológicas 
(paisagem) em que dada característica, como uma convergência, concentra o fluxo 
subsuperficial, fazendo-o aflorar. De forma mais simplificada, o IBGE (2004) define 
nascente como uma surgência natural de água, em superfície, a partir de uma camada 
aquífera. 

As nascentes podem ser classificadas pela persistência de seus fluxos como 
perenes ou intermitentes. As perenes apresentam fluxo contínuo, mesmo que com menor 
vazão em determinados períodos, enquanto as intermitentes fluem apenas durante a 
estação chuvosa, com fluxo perdurando de poucas semanas até meses. 

Na Área Específica de Análise Ambiental foram identificadas 42 nascentes 
perenes e 5 nascentes em que o fluxo tende a ser interrompido durante os meses de 
estiagem, classificadas, portanto, como intermitentes. Ressalta-se que para essa 
classificação foram utilizadas tanto características físicas quanto bióticas, conforme 
descrito no Item 5.1.5.1.1. Aspectos Metodológicos. Em alguns casos, tendo em vista 
a execução de diferentes etapas de campo, foi possível observar a situação hidrológica 
de nascentes intermitentes em ambas as condições, sem e com fluxo de água (Figura 
5.128), assim como a permanência do fluxo em nascentes de regime perene. 

   
Figura 5.128 – Nascente intermitente junto ao limite centro-leste da Área Específica de 

Análise Ambiental, sem e com fluxo de água respectivamente (jun/2015 e mar/2016) 
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Nota-se que as nascentes localizadas no interior da Área Específica de Análise 
Ambiental, tanto perenes quanto intermitentes, encontram-se predominantemente sob 
Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Figura 5.129). 

   
Figura 5.129 – Aspecto das nascentes localizadas sob Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

 

Quanto ao tipo de substrato encontram-se em sua maioria no domínio das rochas 
do Complexo Granítico-Gnáissico e Gnáissico-Migmatítico, também chamados de 
Complexo Atuba (Figura 5.130). Estão distribuídas principalmente no terço médio e 
inferior das vertentes, apesar de ser comum que as zonas de convergência nas quais 
estão encaixadas se estendam até o terço superior das vertentes, configurando canais 
efêmeros de drenagem pluvial. Em relação à cota topográfica observa-se que a altitude 
predominante de ocorrência varia entre 910 e 935 m.s.n.m. 

 
Figura 5.130 – Surgência de água em meio ao substrato rochoso 
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Além das nascentes localizadas no interior da Área Específica de Análise 
Ambiental, também foram cartografadas 15 nascentes externas a menos de 50 metros 
de distância de seu limite, tendo, portanto, suas Áreas de Preservação Permanente – 
APP incidentes parcialmente sobre essa área de estudo. 

5.1.5.1.3.1.2. Canais Fluviais 

Esta tipologia corresponde aos cursos hídricos propriamente ditos (perenes e 
intermitentes), os quais formam uma densa rede hidrográfica (Figura 5.127). Ressalta-
se que estes canais fluviais se encontram tanto parcial quanto totalmente inseridos na 
Área Específica de Análise Ambiental. 

O principal canal fluvial identificado é o Rio Timbutuva (Figura 5.131). Inicialmente 
este rio corre junto à divisa da Área Específica de Análise Ambiental por 
aproximadamente 1 km. Em seguida ele adentra totalmente nesta área, num trecho com 
cerca de 1,8 km, até o limite junto a Rua Domingos Puppi (Estrada do Rio Verde). 

 
Figura 5.131 – Vista do Rio Timbutuva no terço médio a inferior da bacia 

 

O Rio Timbutuva apresenta em média 3 metros de largura e 1,5 metros de 
profundidade (leito). Em relação à vazão e profundidade da coluna d´água, durante as 
etapas de campo pôde-se observar uma grande variação, principalmente em decorrência 
de eventos pluviométricos que atingiram a região de sua bacia hidrográfica (Figura 
5.132). 
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Figura 5.132 – Vista de um mesmo trecho do Rio Timbutuva antes e após evento 

pluviométrico 

 

No interior da Área Específica de Análise Ambiental o Rio Timbutuva apresenta 
padrão meandrante (Figura 5.132) com forte sinuosidade, característica comum quando 
os cursos hídricos estão próximos de atingir seu nível de base. Em alguns trechos foi 
possível identificar meandros abandonados deste rio (Figura 5.133), feição comum em 
virtude da dinâmica fluvial em áreas de planície aluvionar. 

 
Figura 5.133 – Meandro abandonada próximo a margem atual do Rio Timbutuva 

 

Com exceção dos canais fluviais identificados nas porções noroeste e 
sul/sudoeste da Área Específica de Análise Ambiental, que são afluentes do Rio Verde, 
todos os demais canais fluviais apresentados na Figura 5.127 são afluentes diretos ou 
indiretos do Rio Timbutuva (Figura 5.134). 

Estes canais, tanto perenes quanto intermitentes, são de pequena ordem, sendo 
de até terceira no caso dos perenes e de primeira no caso dos intermitentes. Possuem 
em média entre 0,5 e 1,0 metro de largura, característica comum aos afluentes do Rio 
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Verde supracitados. A profundidade no geral também é pouco expressiva (<0,5m), 
apesar de alguns canais estarem encaixados em zonas de convergência pronunciadas. 

   

   
Figura 5.134 – Aspecto dos afluentes do Rio Verde e do Rio Timbutuva no interior da 
Área Específica de Análise Ambiental, fotos superiores e inferiores respectivamente 

 

5.1.5.1.3.1.3. Drenos Artificiais 

Os drenos artificias estão diretamente relacionados à ocorrência de áreas úmidas 
e solos hidromórficos desenvolvidos na planície aluvionar do Rio Timbutuva e principais 
afluentes, onde o nível do aquífero freático é raso. Assim, possibilitam o escoamento da 
água, subterrânea e pluvial, e a consequente drenagem do terreno. Em apenas um caso 
esses drenos exercem função de ligação entre o Rio Timbutuva e um afluente, deste 
modo conduzindo águas fluviais. 

No geral esses elementos de drenagem apresentam largura e profundidade 
variando entre 0,5 e 1,0 metro (Figura 5.135). 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

264 
 

   
Figura 5.135 – Aspecto dos drenos artificiais identificados na Área Específica de Análise 

Ambiental 

Em algumas porções do terreno a instalação dos drenos artificiais, junto com 
outras intervenções antrópicas, possibilitou o rebaixamento do nível de água do solo 
permitindo o desenvolvimento de pastagem (Figura 5.136). Entretanto, deve-se atentar 
para que o uso e ocupação dessas porções sejam condizentes com as características 
hidrológicas e geotécnicas (baixa aptidão) do terreno. 

 
Figura 5.136 – Área de pastagem desenvolvida em porção drenada do terreno na planície 

aluvionar do Rio Timbutuva 

 

5.1.5.1.3.1.4. Reservatórios 

Na Área Específica de Análise Ambiental foi identificado apenas um reservatório 
artificial (Figura 5.137), que incide parcialmente na sua porção sudeste e possui ao todo 
aproximadamente 2.360m². 

Este reservatório é decorrente do barramento (Figura 5.138) de dois pequenos 
canais fluviais, cujas nascentes encontram-se no interior da Área Específica de Análise 
Ambiental. Foi construído a partir da conformação do terreno, não existindo nenhum tipo 
de estrutura de alvenaria para contenção. A Fazenda Timbutuva não utiliza o reservatório 
para nenhuma finalidade atualmente, sendo o mesmo provavelmente utilizado para 
recreação e/ou dessedentação de animais apenas pela propriedade vizinha. 
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Figura 5.137 – Vista geral do reservatório 

 

 
Figura 5.138 – Vista da barragem 

 

Ressalta-se também a incidência parcial sobre a área específica de Áreas de 
Preservação Permanente – APP’s de reservatórios localizados em propriedades 
vizinhas. 

 

5.1.5.1.3.1.5. Acumulações d’água 

Essa tipologia foi identificada nas porções sudoeste e nordeste da Área Específica 
de Análise Ambiental, no geral próxima a cursos hídricos. Dizem respeito a acumulações 
d’água identificadas na superfície do terreno na forma poços circulares (Figura 5.139) e 
valas alongadas (Figura 5.140), com ou sem conexão aparente com canais fluviais e/ou 
áreas úmidas. Ressalta-se que não foi possível observar a profundidade das lâminas 
d’água, com exceção das valas alongadas que apresentam poucos metros (~3m). 
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Figura 5.139 – Aspecto das feições circulares com lâmina d’água 

 

 
Figura 5.140 – Aspecto das valas alongadas com lâmina d’água 

 

A origem dessas feições provavelmente está relacionada ao uso pretérito da 
fazenda (Mina Timbutuva), onde eram realizadas atividades de exploração e explotação 
mineral de ouro, inclusive com a existência de poços e galerias subterrâneas escavadas 
no substrato rochoso. Portanto, o acúmulo de água provavelmente é decorrente da 
escavação do terreno e consequente interceptação do aquífero (freático/fraturado) e/ou 
acúmulo de água pluvial. 

Por se tratar de feições antigas, provavelmente das décadas de 30 e 40, época 
em que as atividades de mineração ainda estavam ativas na fazenda, algumas dessas 
lâminas d’água encontram-se parcialmente cobertas por vegetação (Figura 5.141). 
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Figura 5.141 – Lâmina d’água coberta por vegetação 

Em função da geometria (circular) e localização geográfica de algumas dessas 
feições, uma hipótese é que em alguns casos elas se tratem de acessos a poços e 
galerias subterrâneas da antiga mina, ou mesmo, de poços relacionados ao seu sistema 
de drenagem. Desta maneira, é possível que com a paralisação das atividades e o fim 
do bombeamento da água subterrânea para fora dessas estruturas, o nível do aquífero 
(freático/fraturado) tenha se elevado novamente. 

Na região de ocorrência dessas acumulações d’água, próximo ao Rio Timbutuva 
(Figura 1.7), também foram identificados dois poços de alvenaria (Figura 5.142) com 2 
metros de diâmetro e profundidade desconhecida. Provavelmente essas estruturas 
também estão relacionadas às atividades de mineração. 

   
Figura 5.142 – Poços de alvenaria observados próximos ao Rio Timbutuva 
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5.1.5.1.3.1.6. Áreas Úmidas 

A definição mais aceita para áreas úmidas foi proposta pela Convenção de 
Ramsar (1971), definindo-as como áreas de pântanos, brejos e turfeiras, ou superfícies 
cobertas de água, em regime natural ou artificial, permanentes ou temporárias, 
estagnadas ou correntes, doces, salobras ou salgadas, incluídas as extensões de água 
marinha cuja profundidade na maré baixa não exceda os seis metros. 

Já segundo JUSTI JUNIOR (2013), as áreas úmidas são constituídas por solos 
hidromórficos que, quando marginais a cursos hídricos, atuam como reguladores da 
manutenção da vazão dos rios, na forma de reservatórios, ou seja, em períodos de 
intensa pluviometria retém parte do excedente hídrico, liberando esta água armazenada 
gradativamente, à medida que as chuvas cessam, reduzindo a variação da vazão do rio, 
e consequentemente, evitando picos, sejam eles de inundações, ou o seca. Além disso, 
o ambiente redutor, consequência da saturação do solo por água, reduz a velocidade de 
decomposição do material orgânico, sendo estes ambientes, portanto, grandes 
armazenadores de carbono, muitas vezes superiores aos incorporados pelas florestas. 

Na Área Específica de Análise Ambiental, considerando a incidência de solos 
hidromórficos (Item 5.1.4. Pedologia), as áreas úmidas ocupam uma superfície de 
aproximadamente 469.578,30m², estando associadas a zonas de convergência da 
paisagem, cursos hídricos e áreas de planície aluvionar. Neste último caso sendo 
suscetíveis a inundações. 

As áreas úmidas possuem como principal característica a saturação do solo, onde 
o nível do aquífero freático é raso, no geral inferior a 0,5 metros de profundidade, 
podendo aflorar em alguns locais e/ou determinadas estações do ano. São fortemente 
influenciadas pelo regime pluviométrico e do ponto de vista ambiental e de ocupação são 
áreas de extrema fragilidade e baixa aptidão de uso. 

Os solos tendem ao hidromorfismo e apresentam cores que variam de pálidas e 
cinzentas a pretas (Figura 5.143). A coloração enegrecida é decorrente do acúmulo de 
matéria orgânica e da lenta velocidade de decomposição devido o ambiente anaeróbio 
(saturado), já as cores pálidas se desenvolvem em virtude do ambiente redutor, estando 
associadas ao horizonte Glei. Do ponto de vista geotécnico geralmente são solos com 
baixa capacidade de suporte. 
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Figura 5.143 – Aspecto típico dos solos descritos nas áreas úmidas 

 

Na Área Específica de Análise Ambiental os solos nas áreas úmidas são 
enquadrados nas seguintes classes, as quais foram detalhadas no Item 5.1.4. 
Pedologia deste documento: GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, GLEISSOLO 
MELÂNICO Tb Distrófico típico e ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico típico. 

A saturação do solo implica também na seletividade de espécies vegetais que 
conseguem se adaptar a esta condição. Seja evidenciada por meio de imagens aéreas 
e/ou vistorias de campo, a vegetação é um dos fatores empregados na identificação de 
área úmidas. Nesta área de estudo essas porções estão associadas predominantemente 
a dois tipos principais de cobertura vegetacional, as quais serão detalhadas no Item 
5.2.1. Flora: Vegetação Pioneira com Influência Fluvial – Várzea (Figura 5.144) e parte 
da Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Figura 5.145). 

 
Figura 5.144 – Aspecto das áreas úmidas com Vegetação Pioneira com Influência Fluvial 

– Várzea 
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Figura 5.145 – Aspecto das áreas úmidas com Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

 

Algumas intervenções antrópicas possibilitaram a drenagem do terreno 
(rebaixamento do aquífero freático), permitindo o desenvolvimento de pastagem e 
vegetação pioneira em locais naturalmente caracterizados como áreas úmidas, mais 
especificamente em porções na planície do Rio Timbutuva e em algumas zonas de 
convergência da paisagem. 

5.1.5.2. Qualidade da Água 

O desenvolvimento das atividades antrópicas, como agricultura, pecuária, 
indústrias e o próprio processo de expansão urbana, gera uma série de impactos sobre 
o solo, ar, vegetação nativa e recursos hídricos. Estes últimos, por sua vez, têm sua 
qualidade diretamente ligada ao tipo de cobertura do solo presente na bacia hidrográfica 
na qual se inserem. 

Desta forma, em uma bacia hidrográfica, a qualidade das águas é influenciada 
não só pelas condições ambientais naturais, mas também pelas interferências antrópicas 
resultantes do uso e ocupação do solo, as quais representam as principais fontes de 
depreciação da qualidade hídrica. Portanto, a qualidade da água é um indicador da 
qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica. 

O termo qualidade da água é utilizado para descrever as características físicas, 
químicas e biológicas da água. Assim, a composição natural e a verificação de indícios 
de poluição das águas podem ser avaliadas por meio de tais parâmetros (físicos, 
químicos e microbiológicos), sendo tal avaliação fundamental para determinar a 
adequabilidade das águas em função do uso requerido e para verificar a ocorrência de 
discrepâncias entre os índices analisados em comparação com os padrões ambientais 
estabelecidos pela legislação pertinente. 
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Neste contexto, o presente estudo apresenta o diagnóstico da qualidade das 
águas superficiais da região onde se insere a Fazenda Timbutuva, por meio da avaliação 
de dados secundários e de laudos analíticos de amostras de águas superficiais coletadas 
na área objeto da proposta de implantação do empreendimento residencial pela 
Alphaville Urbanismo S.A. 

Com isso, objetiva-se diagnosticar a qualidade das águas superficiais na área do 
empreendimento proposto e verificar se está de acordo com o uso designado pela 
legislação, antes de qualquer alteração no local por parte do empreendedor, 
fundamentando a avaliação dos impactos e o prognóstico de eventuais alterações 
decorrentes da instalação e operação do projeto urbanístico pretendido e, por 
consequência, embasando a proposição de medidas de controle e de programas 
ambientais para mitigação de impactos negativos. 

5.1.5.2.1. Aspectos Metodológicos 

5.1.5.2.1.1. Área de estudo 

A área objeto do empreendimento proposto, denominada Fazenda Timbutuva, 
está localizada no município de Campo Largo/PR. No contexto hidrográfico, se situa na 
bacia do rio Verde, dentro da área declarada como de interesse de manancial de 
abastecimento público para a Região Metropolitana de Curitiba (Lei nº 12.248/98 e 
Decreto nº 6.194/12) e da Área de Proteção Ambiental – APA do Rio Verde (Decreto nº 
2.375/00 e Decreto nº 6.796/12), instituídas e regulamentadas pela legislação estadual. 
O principal curso hídrico desta bacia é o rio Verde, afluente da margem direita do rio 
Iguaçu. 

Para o diagnóstico da qualidade das águas superficiais da região onde se insere 
a área do empreendimento proposto, representada pela bacia de contribuição do 
reservatório do rio Verde e aqui denominada “Área Expandida de Avaliação Ambiental”, 
foram utilizados dados secundários apresentados no Relatório de monitoramento da 
qualidade das águas dos rios da Bacia do Alto Iguaçu, no período de 2005 a 2009 (IAP, 
2009), bem como dados das estações fluviométricas Haras Rio Verde (AI89) e Cambuí 
(AI68) (Figura 5.146) no período de 2009 a 2012, disponibilizados pelo Instituto das 
Águas do Paraná por meio do Sistema de Informações Hidrológicas – SIH 
(ÁGUASPARANÁ, 2016) e analisados pelo método de Avaliação Integrada da Qualidade 
da Água – AIQA. 

Com relação à Fazenda Timbutuva, que corresponde ao local de implantação do 
empreendimento proposto, denominado no presente estudo “Área Específica de Análise 
Ambiental”, o diagnóstico da qualidade das águas superficiais foi realizado com base em 
dados primários, obtidos por meio das amostragens realizadas pela equipe técnica, os 
quais foram analisados perante os padrões de qualidade estabelecidos pela legislação 
ambiental vigente, assim como pelas metodologias de Avaliação Integrada de Qualidade 
da Água – AIQA e Índice de Qualidade da Água – IQA. 
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5.1.5.2.1.2. Pontos de Amostragem 

A definição dos pontos de amostragem de águas superficiais na Área Específica 
de Análise Ambiental foi realizada com base na malha hidrográfica da Fazenda 
Timbutuva e no planejamento urbanístico do empreendimento proposto, de modo que 
tais pontos possam ser representativos da qualidade das águas superficiais 
considerando o uso atual da área, antes da implantação do empreendimento, porém, 
prevendo a futura distribuição do projeto no local, bem como de possíveis alterações dos 
índices analisados em comparação com os padrões estabelecidos pelas legislações que 
regulamentam a matéria. 

Assim, foram definidos 15 (quinze) pontos de amostragem de águas superficiais 
(Figura 5.150) para caracterização de sua qualidade na Área Específica de Análise 
Ambiental, sendo 14 internos e 1 externo, este último situado próximo à Rua Marcos 
Rigoni (Tabela 5.44, Figura 5.147 a Figura 5.149). 

   

   
Figura 5.147 – Pontos de amostragem das águas superficiais na Área Específica de 

Análise Ambiental – P01 a P04 
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Figura 5.148 – Pontos de amostragem das águas superficiais na Área Específica de 

Análise Ambiental – P05 a P10 
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Figura 5.149 – Pontos de amostragem das águas superficiais na Área Específica de 

Análise Ambiental – P11 a P15 
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Tabela 5.44 – Pontos de amostragem das águas superficiais na Área Específica de Análise 
Ambiental 

Pontos Descrição 
Localização (1) 

X Y 

P01 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

655.486,11 7.182.414,38 

P02 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

655.315,90 7.182.330,62 

P03 
Rio Timbutuva à jusante da Fazenda Timbutuva, 

antes da passagem pela tubulação sob a Rua 
Domingos Puppi (Estrada Rio Verde) 

654.926,81 7.182.772,46 

P04 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

655.634,04 7.183.348,94 

P05 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

655.909,13 7.183.023,94 

P06 
Rio Timbutuva à jusante da Fazenda Timbutuva, 

antes da passagem pela tubulação sob a Rua 
Domingos Puppi (Estrada Rio Verde) 

656.037,79 7.183.561,81 

P07 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

656.916,82 7.183.797,47 

P08 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

656.467,87 7.184.107,91 

P09 
Rio Timbutuva à jusante da Fazenda Timbutuva, 

antes da passagem pela tubulação sob a Rua 
Domingos Puppi (Estrada Rio Verde) 

657.134,10 7.184.247,67 

P10 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

657.382,91 7.183.877,52 

P11 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

657.970,69 7.184.084,96 

P12 
Rio Timbutuva à jusante da Fazenda Timbutuva, 

antes da passagem pela tubulação sob a Rua 
Domingos Puppi (Estrada Rio Verde) 

658.192,84 7.183.861,23 

P13 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

658.043,96 7.183.620,27 
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Pontos Descrição 
Localização (1) 

X Y 

P14 
Afluente de terceira ordem da margem esquerda do 

rio Timbutuva, próximo ao limite com a Rua 
Salvador Cavalin 

656.991,07 7.183.010,75 

P15 
Rio Timbutuva à jusante da Fazenda Timbutuva, 

antes da passagem pela tubulação sob a Rua 
Domingos Puppi (Estrada Rio Verde) 

657.018,31 7.182.846,59 

(1) Coordenadas UTM SIRGAS2000 Fuso 22 Sul 
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5.1.5.2.1.3. Metodologia de Coleta e Análise 

As coletas de amostras de águas superficiais na Área Específica de Análise 
Ambiental foram realizadas por técnicos especializados da AAT Consultoria e 
Engenharia Ambiental LTDA., nos dias 10 e 11 de maio de 2016, seguindo os 
procedimentos de coleta e acondicionamento de amostras descritos no Guia Nacional 
de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB, 2011) e nas Normas Técnicas ABNT 
NBR 9897:1987 – Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e corpos 
receptores e NBR 9898:1987 – Preservação e técnicas de amostragem de efluentes 
líquidos e corpos receptores. 

Os técnicos envolvidos nos trabalhos de coleta se valeram de luvas de látex 
natural, utilizando um par para cada ponto de amostragem. As coletas foram realizadas 
em pontos representativos, evitando-se a amostragem em áreas estagnadas. Para 
coleta em locais de difícil acesso foi utilizado recipiente de transposição, para posterior 
distribuição do volume coletado nos frascos fornecidos pelo laboratório responsável 
pelas análises (Figura 5.151). 

 
Figura 5.151 – Amostragem de água superficial na Área Específica de Análise Ambiental 

 

O escopo analítico para o diagnóstico da qualidade das águas superficiais da Área 
Específica de Análise Ambiental (Tabela 5.45) contemplou os principais parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos elencados na Resolução CONAMA nº 357/05, para fins 
de comparação com os padrões legais para corpos hídricos Classe 2, segundo 
enquadramento dos cursos d’água da bacia do rio Iguaçu estabelecido pela Portaria 
SUREHMA nº 020/92: 

Art. 1º Todos os cursos d’água da Bacia do Rio Iguaçu, de domínio do 
Estado do Paraná, pertencem à classe “2”. 
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Além do comparativo com os padrões de referência estabelecidos pela legislação 
ambiental vigente, a definição do escopo analítico teve como objetivo incluir os 
parâmetros necessários para avaliação da qualidade das águas por meio de cálculos do 
Índice de Qualidade da Água – IQA e da Avaliação Integrada de Qualidade da Água – 
AIQA, cujas metodologias e memoriais de cálculo são apresentados no Anexo XIII e 
Anexo XIV, respectivamente. 

O IQA permite avaliar a qualidade da água bruta do corpo hídrico visando seu uso 
para o abastecimento público após tratamento. Este índice é composto por nove 
parâmetros para cálculo, os quais, em sua maioria, são indicadores de contaminação 
causada pelo lançamento de esgotos domésticos. Os parâmetros que compõem o 
cálculo do IQA são oxigênio dissolvido (OD), coliformes termotolerantes, pH, demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), temperatura, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e 
sólidos totais. O tratamento dos dados para análise do IQA foi realizado por meio do 
software livre IQAData 2015 (POSSELT et al, 2015). 

O AIQA é um cálculo baseado no método de Programação por Compromissos – 
MPC (UNESCO, 1987 apud IAP, 2005). Neste método, as classes de qualidade são 
estabelecidas por critérios da Resolução CONAMA 357/05 e são identificadas soluções 
que estão mais próximas à ideal (limites máximos estabelecidos pela normativa federal 
em questão para as classes de enquadramento dos corpos hídricos) mediante o uso de 
uma medida de proximidade. O ponto mais significativo desta estratégia baseia-se na 
sua flexibilidade de adaptação às mais variadas situações de aplicação, podendo-se 
considerar tantas variáveis quantas forem necessárias para a adequada calibração do 
modelo. 

Tabela 5.45 – Variáveis físico-químico-bacteriológicas analisadas nas águas superficiais da 
Área Específica de Análise Ambiental 

Variáveis Unidade LQ 
VMP Conama 

357/2005 – Classe 2 

Alcalinidade total mg/L 5 - 

Cádmio total mg/L 0,001 0,001 

Chumbo total mg/L 0,001 0,01 

Cobre total mg/L 0,001 - 

Cromo total mg/L 0,001 0,05 

DBO mg/L 3 5 

DQO mg/L 5 - 

Escherichia coli NMP/100ml 10 1000 

Fenóis mg/L 0,001 0,003 

Fósforo total mg/L 0,01 Obs. 1 

Mercúrio mg/L 0,0001 0,0002 

Níquel total mg/L 0,001 0,025 
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Variáveis Unidade LQ 
VMP Conama 

357/2005 – Classe 2 

Nitrato mg/L 0,5 10 

Nitrito mg/L 0,02 1 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,1 Obs.2 

Nitrogênio total Kjeldahl mg/L 0,1 - 

Oxigênio dissolvido mg/L 0,05 > 5,0 

pH NA 2 a 13 6,0 - 9,0 

Sólidos totais mg/L 5 - 

Surfactantes mg/L 0,2 0,5 

Temperatura da amostra °C - - 

Turbidez UNT 0,1 100 

Zinco total mg/L 0,001 0,18 

LQ: Limite de Quantificação; VMP: Valores Máximos Permitidos. 
Obs. 1: Ambiente lêntico 0,030 mg/L; Ambiente intermediário 0,050 mg/L; Ambiente lótico .0,1 mg/L. 
Obs. 2: Nitrogênio amoniacal 3,7 mg/L N para pH até 7,5; 2,0 mg/L N para entre 7,51 e 8,0; 1,0 mg/L N para pH entre 
8,1 e 8,5; 0,5 mg/L N para pH maior que 8,5. 

 

Algumas variáveis foram aferidas “in loco” por meio da sonda multiparâmetro YSI 
Professional Plus, sendo estes: oxigênio dissolvido, temperatura e pH (Figura 5.152). 

 
Figura 5.152 – Medição de parâmetros in loco, por meio de sonda multiparâmetro 

 

Os ensaios laboratoriais foram efetuados pelo laboratório Bioagri Ambiental, 
conforme referências metodológicas apresentadas na Tabela 5.46, sendo o mesmo 
acreditado pelo Inmetro (Unidade Piracicaba CRL 0172 e Unidade Curitiba CRL 0655) 
na norma ABNT NBR ISO 17025:2005. 
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Tabela 5.46 – Referências metodológicas das análises das águas superficiais 

Variáveis Método  Variáveis Método 

Alcalinidade total SMWW 2320 B  Mercúrio SMWW 3125 B 

Cádmio total SMWW 3125 B  Níquel total SMWW 3125 B 

Chumbo total SMWW 3125 B  Nitrato 
POP PA 124 Rev. 

09 

Cobre total SMWW 3125 B  Nitrito 
SMWW 4500 NO2-

B 

DBO SMWW 3125 B  Nitrogênio amoniacal 
SMWW 4500 NH3 - 

E 

DQO SMWW 5210 B  
Nitrogênio total 

Kjeldahl 
SMWW 4500 Norg 

C, NH3 E 

Escherichia coli SMWW 5220 D  Sólidos totais 
SMWW 2540 A, B, 

C, D e E 

Fenóis SMWW 9223 A e B  Surfactantes 
POP PA 023 Rev. 

09 

Fósforo total POP PA 155 rev.03  Turbidez SMWW 2130 B 

 

Os resultados analíticos obtidos representam uma referência inicial da qualidade 
das águas superficiais da área do empreendimento proposto, demonstrando a influência 
do uso atual do solo na região, além de possibilitar a identificação de possíveis variações 
na composição físico-química e biológica das águas após a implantação do projeto 
urbanístico pretendido. 

5.1.5.2.2. Resultados 

5.1.5.2.2.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

De acordo com o Relatório de monitoramento da qualidade das águas dos rios da 
Bacia do Alto Iguaçu para o período de 2005 a 2009 (IAP, 2009), a Bacia Hidrográfica 
do rio Verde é monitorada pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP em duas estações 
de amostragem no Rio Verde, além de outra em um de seus afluentes da margem direita, 
o rio Cambuí (Tabela 5.47). 

Tabela 5.47 – Estações de amostragem da Bacia do Rio Verde 

Estação Rio Local Município 
Classe 

CONAMA 

Localização(1) 

X Y 

AI89 Verde 
Montante 
Represa 

Campo 
Largo 

2 654.100 7.181.390 
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Estação Rio Local Município 
Classe 

CONAMA 

Localização(1) 

X Y 

AI68 Cambuí 
PR423-Vila 

Metropolitana 
Campo 
Largo 

3 646.069 7.177.813 

AI12 Verde Rodeio 
Balsa 
Nova 

2 642.314 7.170.023 

Nota: 1 – Coordenadas UTM Datum SIRGAS 2000 – Fuso 22 Sul 
Fonte: IAP, 2009 

 

Dentre as estações de monitoramento descritas na Tabela 5.47, apenas a AI89 – 
Haras Verde se insere na Área Expandida de Avaliação Ambiental estabelecida para fins 
do presente estudo. A AI68 – Cambuí, apesar de não estar inserida na Área Expandida 
de Avaliação Ambiental, será aqui considerada para caracterizar a qualidade da água do 
rio Cambuí, afluente da margem direita do rio Verde, e representar sua influência na 
qualidade da água do rio Verde. Já a estação AI12 – Rodeio, por estar a jusante da 
barragem do reservatório do rio Verde, não será considerada na caracterização da 
qualidade das águas superficiais da região onde se insere a área do empreendimento 
proposto. 

O monitoramento da estação AI89 do rio Verde teve início no ano de 2005, sendo 
as coletas de amostras para fins de monitoramento da qualidade das águas iniciadas em 
janeiro de 2006. Já o monitoramento da qualidade das águas na estação AI68 (Cambuí) 
foi iniciado em 1992. As análises laboratoriais contemplaram 26 parâmetros físico-
químicos, 2 microbiológicos e 1 ecotoxicológico, conforme demonstrado na Tabela 5.48. 

Tabela 5.48 – Variáveis de qualidade das águas monitoradas pelo IAP nas estações AI89 
(2006 a 2009) e AI68 (1992 a 2009) 

Variáveis Unidade 
Técnica para 
determinação 

Alcalinidade total mg.L-1 Titulométrico 

Cádmio mg.L-1 Absorção atômica de chama 

Chumbo mg.L-1 Absorção atômica de chama 

Cobre mg.L-1 Absorção atômica de chama 

Condutividade µS/cm Eletrométrico 

Cromo mg.L-1 Absorção atômica de chama 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO mg.L-1 Diluição 

Demanda Química de Oxigênio – DQO mg.L-1 Refluxo fechado/ampola 

Dureza total mg.L-1 Titulométrico 

Fósforo total mg.L-1 Ácido ascórbico 

Mercúrio mg.L-1 Absorção atômica de chama 
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Variáveis Unidade 
Técnica para 
determinação 

Nitratos mg.L-1 Redução com cádmio 

Nitrito mg.L-1 N-naftil 

Nitrogênio amoniacal mg.L-1 Fenato 

Nitrogênio total kjeldahl mg.L-1 Fenato 

Oxigênio dissolvido mg.L-1 Eletrométrico 

Potencial Hidrogeniônico – pH - Eletrométrico 

Saturação de Oxigênio % Eletrométrico 

Sólidos Totais mg.L-1 Gravimétrico 

Sólidos suspensos mg.L-1 Gravimétrico 

Sólidos totais dissolvidos mg.L-1 Gravimétrico 

Surfactantes mg.L-1 Azul de metileno 

Temperatura da amostra ºC Termômetro/eletrométrico 

Temperatura do ar ºC Termômetro/eletrométrico 

Turbidez NTU Nefelométrico 

Zinco mg.L-1 Absorção atômica de chama 

Escherichia coli (coliformes termotolerantes) NMP/100ml Enzimático 

Coliformes totais NMP/100ml Enzimático/fermentação 

Toxicidade aguda para D. magna FDd Imobilidade 

Fonte: Adaptado de IAP, 2009. 

 

As coletas foram realizadas com frequência trimestral e os resultados das três 
dimensões analisadas (físico-química, bacteriológica e ecotoxicológica) foram 
relacionados entre si pelo método Multiobjetivo de Programação de Compromisso, 
embasando a análise da qualidade da água por meio da Avaliação Integrada de 
Qualidade de Água – AIQA. As classes de qualidade foram estabelecidas segundo os 
critérios da Resolução CONAMA nº 357/05. 

Os resultados obtidos nas estações de amostragem no período de 2005 a 2009 
demonstraram que na estação AI89 (Verde) a qualidade da água variou de 
“Medianamente Poluída” a “Poluída”, enquanto na estação AI68 (Cambuí) houve 
variação de “Medianamente Poluída” a “Extremamente Poluída” (Tabela 5.49). 

No que diz respeito à compatibilidade das classes de qualidade da água com as 
classes de enquadramento de corpos hídricos definidas pela Resolução CONAMA nº 
357/05, nota-se que na estação AI89 (Verde) a classificação segundo a normativa federal 
em questão variou entre Classe 3 e Classe 4, ou seja, em desacordo com o 
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enquadramento estabelecido pela Portaria SUREHMA nº 020/92 para o rio Verde 
(Classe 2). 

Tal situação decorreu principalmente em virtude de violações aos limites 
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 para cursos hídricos Classe 2, quanto 
aos parâmetros DBO, Fósforo total, Turbidez e E. coli. 

Com relação à estação AI68 (Cambuí), nota-se que a classificação segundo a 
Resolução CONAMA nº 357/05 variou entre Classe 3, Classe 4 e Fora de Classe. Das 
13 (treze) amostragens realizadas entre 2005 e 2009, em apenas 3 (três) a classe 
compatível com a normativa federal correspondeu ao enquadramento estabelecido pela 
Portaria SUREHMA nº 020/92 para o rio Cambuí (Classe 3). 

As principais violações aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 
357/05 na AI68 (Cambuí) compreenderam os parâmetros Oxigênio Dissolvido, DBO, 
Fósforo total, Nitrogênio Amoniacal, Toxicidade e E. coli. 

Tabela 5.49 – Resultados do AIQA no monitoramento da qualidade da água nas estações AI68 
(Cambuí) e AI89 (Verde) no período de 2005 a 2009 

Data 

AI89 Verde AI68 Cambuí 

AIQA 
Classe de 
Qualidade 

Classe 
CONAMA 

357/05 
AIQA 

Classe de 
Qualidade 

Classe 
CONAMA 

357/05 

Abr/05 - NC - 1,30 
Extremamente 

Poluída 
Fora de 
Classe 

Jul/05 - NC - 1,22 
Extremamente 

Poluída 
Fora de 
Classe 

Set/05 - NC - 0,95 Poluída Classe 4 

Jan/06 0,95 Poluída Classe 4 1,12 Muito Poluída 
Fora de 
Classe 

Abr/06 0,95 Poluída Classe 4 0,95 Poluída Classe 4 

Out/06 0,95 Poluída Classe 4 0,95 Poluída Classe 4 

Dez/06 0,74 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 1,12 Muito Poluída 

Fora de 
Classe 

Abr/07 0,95 Poluída Classe 4 1,22 
Extremamente 

Poluída 
Fora de 
Classe 

Jul/07 0,76 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 0,82 Poluída Classe 4 
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Data 

AI89 Verde AI68 Cambuí 

AIQA 
Classe de 
Qualidade 

Classe 
CONAMA 

357/05 
AIQA 

Classe de 
Qualidade 

Classe 
CONAMA 

357/05 

Out/07 0,74 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 0,74 

Medianamente 
Poluída 

Classe 3 

Mar/08 0,82 Poluída Classe 4 0,95 Poluída Classe 4 

Jul/08 0,63 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 NC NC - 

Set/08 0,76 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 0,76 

Medianamente 
Poluída 

Classe 3 

Fev/09 0,76 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 0,76 

Medianamente 
Poluída 

Classe 3 

Percentil 
do AIQA 

0,95 Poluída Classe 4 1,17 Muito Poluída 
Fora de 
Classe 

Fonte: Adaptado de IAP, 2009. 
*NC = Não Coletado. 

 

Especificamente para a estação AI68 (Cambuí), em que o monitoramento da 
qualidade da água pelo IAP ocorre desde 1992, é possível fazer um comparativo da 
classificação de qualidade obtida no período de 2005 a 2009 com os períodos anteriores 
(Figura 5.153). Nota-se que no período de 1992 a 2009 a qualidade da água variou de 
“Medianamente Poluída” (março de 1995 / fevereiro de 1997) a “Muito Poluída” (março 
de 1992 / fevereiro de 1995 a março de 2005 a fevereiro de 2009). 

 
Fonte: IAP, 2009. 

Figura 5.153 – Qualidade geral das águas no Rio Cambuí no período de 1992 a 2009 
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De acordo com a Figura 5.153, é possível notar que apenas a classificação da 
qualidade da água do rio Cambuí obtida pelo AIQA no período de março de 1995 a 
fevereiro de 1997 (Medianamente Poluída), compatível com os padrões de Classe 3 
definidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, atende ao enquadramento estabelecido 
pela Portaria SUREHMA nº 020/92 para este curso hídrico. 

De acordo com os dados disponibilizados no Sistema de Informações Hidrológicas 
– SIH (ÁGUASPARANÁ, 2016), o monitoramento da qualidade da água nas estações 
AI89 (Verde) e AI68 (Cambuí) permaneceu até 2012, sendo a última coleta de amostras 
realizada em 13/11/2012. Contudo, os resultados disponibilizados para o período em 
questão não contemplaram os seguintes parâmetros analisados no período de 2005 a 
2009: Sólidos Suspensos, Sólidos Dissolvidos Totais, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, 
Mercúrio e Zinco. Além disso, no período de 2009 a 2012 os Surfactantes foram 
analisados em apenas algumas amostras coletadas na estação AI89 (Verde) (Tabela 
5.50 e Tabela 5.51). 

Deste modo, na Tabela 5.52 são apresentados os resultados do AIQA no 
monitoramento da qualidade da água nas estações AI68 (Cambuí) e AI89 (Verde) no 
período de 2009 a 2012, considerando os resultados analíticos disponibilizados no 
Sistema de Informações Hidrológicas – SIH (ÁGUASPARANÁ, 2016). 
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Tabela 5.50 – Parâmetros e resultados analíticos monitorados na estação AI89 (Verde) no período de 2009 a 2012 

Parâmetros Unidade 
Datas de Amostragem VMP Resolução 

CONAMA nº 
357/05 (Classe 2) fev/09 ago/09 nov/09 mar/10 jun/10 out/10 mar/11 ago/11 nov/11 mai/12 nov/12 

Alcalinidade Total mg/L 51 36 55 37,87 10 58 40 27 111 58,8 55,14 - 

Coliforme Total NMP/100ml 330000 17000 110000 790000 33000 17000 540000 79000 33000 49000 240000 - 

Condutividade µS/cm 116 101 120 85 110 129 107 84 123 122 123 - 

DBO mg/L 2 <2 <2 2,2 <2 <2 <2 <2 <2 5 2,5 5 

DQO mg/L 13 5,5 7,7 29 6 <2 6,7 4,3 17 31 14 - 

Dureza Total mg/L 48 42 52 38,6 47 67 41 35 54,2 51,26 64,22 - 

Escherichia coli NMP/100ml 35000 17000 110000 490000 930 8400 17000 1700 1300 490 14000 1000 

Fósforo Total mg/L 0,05 0,49 0,068 0,37 0,051 0,035 0,11 0,051 0,057 0,035 0,12 Obs: 1 

Nitratos mg/L 0,56 1,3 0,66 0,6 0,8 0,81 1,06 0,27 0,71 0,83 1,43 10 

Nitritos mg/L 0,008 0,012 0,015 0,029 0,015 0,013 0,01 0,005 0,016 0,009 0,026 1 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,052 0,04 0,074 0,12 0,06 0,052 0,058 0,062 0,061 0,058 0,097 Obs: 2 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L 0,33 0,23 0,3 1,4 0,17 0,28 0,51 0,3 0,22 0,25 0,24 - 

Oxigênio Dissolvido mg/L 6,5 7,9 6,8 5,4 7,9 7,9 7,2 8,8 6,8 7,3 6,3 >5 

pH - 7 7,33 7,3 7,1 7,3 7,52 7,1 7,18 7,5 7,4 7,6 6 a 9 

Saturação de Oxigênio % 70 86 86 66 89 88 84 88 86 82 74 - 

Sólidos Totais mg/L 92 61 90 369 169 67 53 98 78 97 106 - 

Surfactantes mg/L 0,03 - 0,046 0,064 0,067 - 0,074 0,035 0,118 0,021 0,09 0,5 

Temperatura do ar º C 21,9 20,5 25 24 17,5 25,3 19,5 10 24,5 18 20 - 

Temperatura da Água º C 21,5 14,7 23 21 16,2 19,9 18,3 10,4 20,6 15,3 19,4 - 

Toxicidade aguda D. magna FDd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Turbidez NTU 14 26 20 152 13 14 52 29 20 5 42 100 

Fonte: Sistema de Informações Hidrológicas – SIH (ÁGUASPARANÁ, 2016). 
Nota: Destacados em vermelho os resultados analíticos em desacordo com a Resolução CONAMA nº 357/05, para cursos hídricos Classe 2. 
VMP: Valores Máximos Permitidos. 
Obs. 1: Ambiente lêntico 0,030 mg/L; Ambiente intermediário 0,050 mg/L; Ambiente lótico .0,1 mg/L. 
Obs. 2: Nitrogênio amoniacal 3,7 mg/L N para pH até 7,5; 2,0 mg/L N para entre 7,51 e 8,0; 1,0 mg/L N para pH entre 8,1 e 8,5; 0,5 mg/L N para pH maior que 8,5. 
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Tabela 5.51 – Parâmetros e resultados analíticos monitorados na estação AI68 (Cambuí) no período de 2009 a 2012 

Parâmetros Unidade 
Datas de Amostragem VMP Resolução 

CONAMA nº 
357/05 (Classe 2) fev/09 ago/09 nov/09 mar/10 jun/10 out/10 mar/11 ago/11 nov/11 mai/12 nov/12 

Alcalinidade Total mg/L 58 41 53 42 110 74 49 32 70,1 66,92 79,2 - 

Coliforme Total NMP/100ml 790000 79000 1300000 3500000 28000 130000 3500000 13000 490000 79000 >9999999 - 

Condutividade µS/cm 165 173 194 129 190 271 165 128 211 2,26 194 - 

DBO mg/L 7,7 3 5,9 6,9 <2 6,4 11 8,6 4,4 2 8,2 5 

DQO mg/L 20 11 10 30 11 13 33 21 31 9,1 27 - 

Dureza Total mg/L 50 43 49 44 59 72 48 36 53 50,45 59,28 - 

Escherichia coli NMP/100ml 330000 49000 790000 2400000 22000 33000 1100000 2200 79000 13000 1300000 1000 

Fósforo Total mg/L 0,23 0,11 0,12 0,29 0,14 0,34 0,4 0,37 0,49 0,55 0,4 Obs: 1 

Nitratos mg/L 1,007 1,8 0,890 0,480 1,1 0,74 0,88 1,45 1,090 1,040 0,66 10 

Nitritos mg/L 0,173 0,14 0,228 0,05 0,12 0,33 0,1 0,028 0,191 0,17 0,061 1 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 1,9 2,7 2,4 1,4 3,8 6,3 2,6 2,1 3,6 5 3,7 Obs: 2 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L 3,9 3,2 3,6 2,4 4,1 6,7 4,4 3,4 4,9 5,9 4,7 - 

Oxigênio Dissolvido mg/L 7,3 8,5 6,8 5,5 7,7 8,3 6,5 8,3 8 8,2 6,7 >5 

pH - 7,2 7,18 7,5 7,2 7,2 7,55 7,2 7,15 7,4 7,6 7,5 6 a 9 

Saturação de Oxigênio % 87 95 83 66 85 91 78 88 99 92 78 - 

Sólidos Totais mg/L 111 55 96 278 232 167 110 123 125 58 99 - 

Surfactantes mg/L 23,1 22,2 23 23 15 22 20,1 9 22,5 17 20 0,5 

Temperatura do ar º C 21,6 16,9 20,6 21 15,2 22,1 19,1 12,1 20,6 15,9 18,8 - 

Temperatura da Água º C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Toxicidade aguda D. magna FDd 7,5 13 6,4 70 10 6,5 22 12 3 3,4 18 - 

Turbidez NTU 58 41 53 42 110 74 49 32 70,1 66,92 79,2 100 

Fonte: Sistema de Informações Hidrológicas – SIH (ÁGUASPARANÁ, 2016). 
Nota: Destacados em vermelho os resultados analíticos em desacordo com a Resolução CONAMA nº 357/05, para cursos hídricos Classe 3. 
VMP: Valores Máximos Permitidos. 
Obs. 1: Ambiente lêntico 0,05 mg/L; Ambiente intermediário 0,075 mg/L; Ambiente lótico .0,15 mg/L. 
Obs. 2: Nitrogênio amoniacal 13,3 mg/L N para pH até 7,5; 5,6 mg/L N para entre 7,51 e 8,0; 2,2 mg/L N para pH entre 8,1 e 8,5; 1 mg/L N para pH maior que 8,5. 
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Tabela 5.52 – Resultados do AIQA no monitoramento da qualidade da água nas estações AI68 
(Cambuí) e AI89 (Verde) no período de 2009 a 2012 

Data 

AI89 Verde AI68 Cambuí 

AIQA 
Classe de 
Qualidade 

Classe 
CONAMA 

357/05 
AIQA 

Classe de 
Qualidade 

Classe 
CONAMA 

357/05 

Fev2009 0,75 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 0,95 Poluída Classe 4 

Ago2009 0,75 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 0,82 Poluída Classe 4 

Nov2009 0,75 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 0,82 Poluída Classe 4 

Mar2010 0,95 Poluída Classe 4 0,95 Poluída Classe 4 

Jun2010 0,25 Boa Classe 2 0,82 Poluída Classe 4 

Out2010 0,75 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 0,95 Poluída Classe 4 

Mar2011 0,82 Poluída Classe 4 0,95 Poluída Classe 4 

Ago2011 0,50 Pouco Poluída Classe 3 0,82 Poluída Classe 4 

Nov2011 0,50 Pouco Poluída Classe 3 0,95 Poluída Classe 4 

Mai2012 0,32 Boa Classe 2 0,95 Poluída Classe 4 

Nov2012 0,82 Poluída Classe 4 0,95 Poluída Classe 4 

Percentil 
do AIQA 

0,65 
Medianamente 

Poluída 
Classe 3 0,89 Poluída Classe 4 

 

Com relação à qualidade da água na estação AI89 (Verde) no período de 2009 a 
2012, nota-se que em 9 (nove) das 11 (onze) campanhas de amostragem realizadas os 
resultados analíticos de Escherichia coli se mostraram superiores ao valor máximo 
permitido pela legislação federal vigente para cursos hídricos Classe 2. 

Além disso, o parâmetro Fósforo Total foi detectado em concentração superior ao 
permitido pela legislação federal vigente em 4 (quatro) das 11 (onze) campanhas de 
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amostragem realizadas na estação AI89 (Verde), enquanto o parâmetro Turbidez se 
mostrou em desacordo com o padrão legal em apenas uma campanha. 

A classificação de qualidade da água por meio da AIQA na estação AI89 (Verde) 
variou de “Poluída” a “Boa”, resultando no enquadramento final como “Medianamente 
Poluída”, classe esta considerada compatível com os padrões de qualidade da água para 
corpos hídricos Classe 3 pela Resolução CONAMA nº 357/05, ou seja, em desacordo 
com o enquadramento do rio Verde definido pela Portaria SUREHMA nº 020/92 (Classe 
2). Apenas nas campanhas de junho de 2010 e maio de 2012 foi atingida a classe de 
qualidade da água “Boa”, compatível com os padrões de qualidade Classe 2 da 
Resolução CONAMA nº 357/05. 

Em comparação com o período de 2005 a 2009, a classificação de qualidade da 
AIQA no período de 2009 a 2012 mostrou um resultado melhor, passando de “Poluída” 
para “Medianamente Poluída”. Todavia, não é possível afirmar se tal melhora é reflexo 
da melhoria dos índices dos parâmetros analisados, visto que não são disponibilizados 
no Sistema de Informações Hidrológicas – SIH os resultados analíticos de todos os 
parâmetros considerados na AIQA no período de 2005 a 2009, para comparação com 
os resultados de 2009 a 2012. Os resultados analíticos de metais pesados foram 
considerados na AIQA para o período de 2005 a 2009, segundo consta no Relatório de 
monitoramento da qualidade das águas dos rios da Bacia do Alto Iguaçu (IAP, 2009), 
porém não foram considerados na AIQA para o período de 2009 a 2012, devido a 
indisponibilidade destes dados. Assim, é possível que a melhoria observada de um 
período para o outro seja fruto desta divergência. 

Sobre a estação AI68 (Cambuí), nota-se que os resultados de Escherichia coli se 
mostraram superiores ao padrão legal para cursos hídricos Classe 3 em 10 (dez) das 11 
(onze) campanhas realizadas no período de 2009 a 2012. Já o parâmetro Fósforo Total 
foi detectado em desacordo com o padrão legal em 8 (oito) campanhas de amostragem, 
enquanto o índice de DBO se mostrou superior ao limite máximo em apenas uma 
campanha. 

A classificação de qualidade da água por meio da AIQA na estação AI68 
(Cambuí), considerando individualmente cada campanha de amostragem bem como o 
índice geral, foi “Poluída”, classe esta considerada compatível com os padrões de 
qualidade da água para corpos hídricos Classe 4 pela Resolução CONAMA nº 357/05, 
ou seja, em desacordo com o enquadramento do rio Cambuí definido pela Portaria 
SUREHMA nº 020/92 (Classe 3). 

Em comparação com o período de 2005 a 2009, a classificação de qualidade da 
AIQA no período de 2009 a 2012 na estação AI68 (Cambuí) também mostrou um 
resultado melhor, conforme evidenciado para a estação AI89 (Verde), passando de 
“Muito Poluída” para “Poluída”, todavia, devendo ser observada a mesma ressalva feita 
para a estação AI89 (Verde), no que diz respeito à ausência de metais pesados na AIQA 
do período de 2009 a 2012. 

Por fim, pôde-se constatar que mediante uma análise comparativa com os 
padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, tanto o rio 
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Verde quanto o rio Cambuí apresentam algum parâmetro em desacordo com a legislação 
federal em questão para as suas classes de enquadramento (Classe 2 e 3, 
respectivamente). 

A AIQA corrobora tal constatação, visto que a classificação geral de qualidade 
obtida para tais corpos hídricos em ambos os períodos analisados (2005 a 2009 e 2009 
a 2012) não é compatível com os padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 357/05 para corpos hídricos Classe 2 e 3. 

O rio Cambuí apresenta um maior comprometimento de sua qualidade em 
comparação com o rio Verde, principalmente no que diz respeito aos índices de 
Escherichia coli e Fósforo Total, haja vista que sua área de contribuição compreende 
parte da área urbanizada do município de Campo Largo, tornando-o um curso hídrico 
receptor de drenagens e efluentes domésticos. 

5.1.5.2.2.2. Área Específica de Análise Ambiental 

A avaliação da qualidade das águas superficiais na Área Específica de Análise 
Ambiental foi realizada por meio da amostragem em 14 pontos dentro da Fazenda 
Timbutuva e num ponto externo à montante da mesma (P01 a P15), contemplando 
diferentes cursos hídricos que compõem a malha hidrográfica da área de estudo (Tabela 
5.44 e Figura 5.150). 

Os resultados analíticos das amostras de água superficial coletadas na área de 
estudo são apresentados na Tabela 5.53 (P01 a P08) e na Tabela 5.54 (P09 a P15), 
com destaque em vermelho para os índices em desacordo com os padrões definidos 
pela Resolução CONAMA nº 357/05 para cursos hídricos classe 2. Os laudos analíticos 
das amostras são apresentados no Anexo XV deste documento. 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

293 
 

Tabela 5.53 – Resultados dos parâmetros físico-químico-bacteriológicos amostrados na Área Específica de Análise Ambiental – Fazenda Timbutuva – P01 a P08 

Parâmetros Unidade LQ P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 
VMP CONAMA 

357/2005 

Alcalinidade total mg/L 5 56,1 58,3 45,9 42,3 46,6 42,8 25,9 31,8 - 

Cádmio total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Chumbo total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 

Cobre total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 

Cromo total mg/L 0,001 0,00275 0,00267 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,05 

DBO mg/L 3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 5 

DQO mg/L 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

Escherichia coli NMP/100ml 10 556 231 4611 3044 1842 2098 41 142 1000 (2) 

Fenóis totais mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 

Fósforo total mg/L 0,01 0,04 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,02 0,02 0,1 (3) 

Mercúrio total mg/L 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 

Níquel total mg/L 0,001 <0,001 0,00132 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,025 

Nitrato mg/L 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,94 10 

Nitrito mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,0 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 (4) 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L 0,1 0,7 0,39 0,39 0,38 0,35 0,33 0,30 0,21 - 

Oxigênio dissolvido (1) mg/L 0,05 6,50 6,06 7,05 7,77 6,89 7,33 6,35 6,70 > 5,0 

pH (1) - 2 a 13 7,46 7,44 7,45 7,51 7,55 7,56 7,54 6,49 6,0 - 9,0 

Sólidos totais mg/L 5 108 117 107 92 79 93 51 59 - 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 

Temperatura da amostra (1) ºC - 15,9 15,9 16,7 16,7 17,2 17,2 16,9 15,3 - 

Turbidez UNT 0,1 9,84 29,3 27,7 28,4 12,7 29,2 8,22 8,83 100 

Zinco total mg/L 0,001 0,0124 0,00677 0,0089 0,00693 0,00738 0,00754 <0,001 <0,001 0,18 

(1) Resultados obtidos por meio da aferição em campo com sonda multiparâmetros. 
(2) Valor máximo permitido pela Resolução CONAMA nº 357/05 para Coliformes Termotolerantes. 
(3) Valor Máximo Permitido para ambiente lótico. 
(4) Nitrogênio amoniacal 3,7 mg/L N para pH até 7,5; 2,0 mg/L N para entre 7,51 e 8,0; 1,0 mg/L N para pH entre 8,1 e 8,5; 0,5 mg/L N para pH maior que 8,5. 
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Tabela 5.54 – Resultados dos parâmetros físico-químico-bacteriológicos amostrados na Área Específica de Análise Ambiental – Fazenda Timbutuva – P09 a P15 

Parâmetros Unidade LQ P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
VMP CONAMA 

357/2005 

Alcalinidade total mg/L 5 25,6 26,2 35,7 37,1 31,8 53,6 46,1 - 

Cádmio total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Chumbo total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 

Cobre total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 

Cromo total mg/L 0,001 <0,001 0,00116 <0,001 <0,001 <0,001 0,00189 0,00147 0,05 

DBO mg/L 3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 5 

DQO mg/L 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

Escherichia coli NMP/100ml 10 169 41 435 393 262 457 15531 1000 (2) 

Fenóis totais mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,003 

Fósforo total mg/L 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,06 0,03 0,1 (3) 

Mercúrio total mg/L 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 

Níquel total mg/L 0,001 <0,001 0,00161 <0,001 0,00107 0,00107 0,00115 0,00120 0,025 

Nitrato mg/L 0,5 <0,5 <0,5 1,89 2,48 <0,5 <0,5 <0,5 10 

Nitrito mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,0 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,139 <0,1 0,108 <0,1 (4) 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L 0,1 0,24 0,24 0,51 0,38 0,38 0,35 0,41 - 

Oxigênio dissolvido (1) mg/L 0,05 6,88 4,68 6,53 6,82 7,19 5,85 6,84 > 5,0 

pH (1) - 2 a 13 6,55 6,55 6,55 6,74 6,56 6,91 7,00 6,0 - 9,0 

Sólidos totais mg/L 5 15 54 65 64 57 80 84 - 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 

Temperatura da amostra (1) ºC - 16,0 15,8 16,3 16,5 16,6 16,7 18,2 - 

Turbidez UNT 0,1 15,6 16,6 13 13,1 9,74 5 20,7 100 

Zinco total mg/L 0,001 0,00396 0,00225 0,0359 0,00954 0,00165 0,00166 0,0129 0,18 

(1) Resultados obtidos por meio da aferição em campo com sonda multiparâmetros. 
(2) Valor máximo permitido pela Resolução CONAMA nº 357/05 para Coliformes Termotolerantes. 
(3) Valor Máximo Permitido para ambiente lótico. 
(4) Nitrogênio amoniacal 3,7 mg/L N para pH até 7,5; 2,0 mg/L N para entre 7,51 e 8,0; 1,0 mg/L N para pH entre 8,1 e 8,5; 0,5 mg/L N para pH maior que 8,5. 
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Segundo os resultados apresentados na Tabela 5.53 e Tabela 5.54, conforme 
consta nos laudos emitidos pelo laboratório responsável pelas análises (Anexo XV), 
todas as variáveis analisadas estão de acordo com os padrões de qualidade 
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 para cursos hídricos Classe 2, exceto 
os parâmetros Escherichia coli nos pontos P03, P04, P05, P06 e P15 e Oxigênio 
Dissolvido no P10. 

A Resolução CONAMA nº 357/05 define Escherichia coli (E. coli) como bactéria 
pertencente à família Enterobacteriaceae caracterizada pela atividade da enzima β-
glicuronidase, que produz indol a partir do aminoácido triptofano, sendo a única espécie 
do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de 
animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas. Portanto, em virtude de 
sua inquestionável origem a partir do trato intestinal de animais de sangue quente, é um 
parâmetro muito utilizado para a identificação de contaminações de águas superificiais 
e subterrâneas por efluentes domésticos. 

Os pontos P03, P04 e P06 estão localizados no rio Timbutuva, enquanto o P05 e 
o P15 estão situados no principal afluente da margem esquerda do rio Timbutuva que 
escoa pela Área Específica de Análise Ambiental. 

O P06 se situa no limite norte da propriedade, quando o rio Timbutuva adentra a 
Área Específica de Análise Ambiental e, portanto, representa as características deste 
curso hídrico antes de sofrer qualquer influência do uso e ocupação existente na 
Fazenda Timbutuva. O P04 também está situado no limite norte da fazenda, 
aproximadamente 600 metros à jusante do P06, enquanto o P03 se localiza na saída do 
rio Timbutuva da propriedade, próximo à tubulação de passagem sob a Rua Domingos 
Puppi (Estrada do Rio Verde), representando as características deste curso hídrico após 
seu escoamento pela Fazenda Timbutuva. 

O P15 está localizado a montante da Fazenda Timbutuva, próximo à Rua Marcos 
Rigoni, representando as características do principal afluente da margem esquerda do 
rio Timbutuva antes de adentrar na Área Específica de Análise Ambiental. Já o P05 está 
localizado no mesmo curso hídrico, a aproximadamente 1.300 metros à jusante do P15, 
no limite sul da fazenda. 

A quantidade de Escherichia coli evidenciado no P06 (2098 NMP/100ml) 
demonstra que o rio Timbutuva recebe contribuições de efluentes contaminados por 
fezes de animais de sangue quente oriundos de ocupações existentes à montante da 
Fazenda Timbutuva. A concentração evidenciada no P04 (3044 NMP/100ml) indica que 
no trajeto entre este ponto e o P06 ocorre um aporte de Escherichia coli, provavelmente 
ocasionado, em grande parte, pela confluência do principal afluente da margem 
esquerda do rio Timbutuva a alguns metros à montante do P04, que também apresenta 
contaminação por fezes de animais de sangue quente, conforme demonstra os valores 
obtidos no P15 (15531 NMP/100ml) e no P05 (1842 NMP/100ml). 

No P03 o resultado de Escherichia coli (4611 NMP/100ml) também indica o aporte 
de contaminação por fezes de animais de sangue quente entre este ponto e o P04, 
possivelmente ocasionado pela criação de subsistência de bovinos, suínos e aves por 
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parte dos colaboradores que residem na Fazenda Timbutuva. Essas residências são 
atendidas por sistemas compostos por fossas sépticas, não havendo lançamento de 
efluentes domésticos nos cursos hídricos que escoam pela propriedade. 

Por fim, nota-se que o P15 apresentou índice significativamente alto de 
Escherichia coli, que provavelmente decorre de lançamentos de efluentes domésticos de 
ocupações residenciais localizadas a sudeste da Área Específica de Análise Ambiental, 
concentradas às margens da Rua Bernardo Marochi. 

Na Figura 5.154 é apresentada uma comparação dos índices de Escherichia coli 
obtidos nos pontos de amostragem de águas superficiais com o limite estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 357/05 para cursos hídricos Classe 2. 

 
Figura 5.154 – Índices de Escherichia coli obtidos nos pontos de amostragem de águas 

superficiais 

Com relação ao Oxigênio Dissolvido, sua concentração na água pode oscilar 
muito e seu equilíbrio no ambiente é dependente da pressão parcial deste gás na 
atmosfera e da temperatura. O Oxigênio é consumido na oxidação da matéria orgânica 
(viva ou morta), por meio do metabolismo de plantas, animais e bactérias, pela 
decomposição aeróbica de compostos de carbono e pela nitrificação de amônio (NH2). 

Apenas no P10 a concentração de Oxigênio Dissolvido (4,68 mg/L) se mostrou 
levemente inferior ao padrão estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 (>5 
mg/L), enquanto nos demais pontos de amostragem a concentração deste parâmetro se 
mostrou em acordo com a legislação em questão. 
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Por meio da análise conjunta com os demais parâmetros analisados, é possível 
notar que o P10 não apresentou outras variáveis em desacordo com a legislação, 
inclusive os resultados de indicadores de poluição como DBO, DQO, nitrato, nitrito e 
nitrogênio amoniacal se mostraram inferiores ao limite de quantificação do método 
analítico, enquanto os índices de Escherichia coli (41 NMP/100 ml), fósforo (0,02 mg/L) 
e nitrogênio kjeldahl (0,24 mg/L) se mostraram muito baixos, apontando que a 
concentração de Oxigênio Dissolvido neste ponto possivelmente tende a ser um reflexo 
das características naturais do curso hídrico neste trecho, ao invés de um indício de 
poluição. 

Em todas as amostras coletadas na área de estudo os resultados analíticos das 
variáveis cádmio total, chumbo total, cobre total, mercúrio total, DBO, DQO, nitrito e 
surfactantes se mostraram inferiores ao limite de quantificação do método empregado 
pelo laboratório responsável pelas análises, assim como dos Valores Máximos 
Permitidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 para cursos hídricos Classe 2. 

Segundo FUNASA (2014), a maioria das águas naturais apresenta valores de 
alcalinidade na faixa de 30 a 500 mg/L de CaCO3, sendo tal parâmetro um indicador da 
capacidade da água de neutralizar contribuição ácidas. Neste contexto, nota-se que nas 
amostras coletadas na área de estudo os índices de alcalinidade se mostraram 
relativamente baixos, variando de 25,6 a 58,3 mg/L. 

O cromo total foi detectado em concentrações de 0,00275, 0,00267, 0,00116, 
0,00189 e 0,00147 mg/L nos pontos de amostragem P01, P02, P10, P14 e P15, 
respectivamente, todas inferiores ao Valor Máximo Permitido definido pela Resolução 
CONAMA nº 357/05 para cursos hídricos Classe 2 (0,05 mg/L). Nos demais pontos de 
amostragem os índices de cromo total se mostraram inferiores ao limite de quantificação 
do método empregado pelo laboratório responsável pelas análises. 

O níquel total apresentou detecção acima do limite de quantificação do método 
analítico nos pontos P02 (0,00132 mg/L), P10 (0,00161 mg/L), P12 (0,00107 mg/L), P13 
(0,00107 mg/L), P14 (0,00115 mg/L) e P15 (0,00120 mg/L), todavia, em concentrações 
significativamente inferiores ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 
(0,025 mg/L). Nos demais pontos de amostragem a concentração de níquel total se 
mostrou inferior ao limite de quantificação do método analítico. 

O zinco total foi detectado em concentrações superiores ao limite de quantificação 
do método analítico em praticamente todas as amostras coletadas na área de estudo, 
variando de 0,00165 a 0,0359 mg/L. No entanto, nota-se que tais concentrações se 
encontram muito abaixo do limite máximo permitido pela legislação vigente (0,18 mg/L). 
Apenas nos pontos de amostragem P07 e P08 os resultados analíticos de zinco total se 
mostraram abaixo do limite de quantificação do método analítico. 

Os resultados analíticos de fenóis totais se mostraram inferiores ao limite de 
quantificação do método empregado pelo laboratório responsável pelas análises em 
praticamente todas as amostras coletadas na área de estudo, com exceção da amostra 
coletada no P15, que apresentou índice de 0,001 mg/L, ou seja, abaixo do limite 
estabelecido pela legislação vigente (0,003 mg/L). 
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O fósforo foi detectado em todas as amostras coletadas na área de estudo, 
variando de 0,01 a 0,06 mg/L, ou seja, em concentrações inferiores ao limite estabelecido 
pela Resolução CONAMA nº 357/05 para cursos hídricos Classe 2 em ambiente lótico 
(0,1 mg/L). 

Já o nitrato foi detectado acima do limite de quantificação do método apenas no 
P08 (2,94 mg/L), P11 (1,89 mg/L) e P12 (2,48 mg/L), todavia, abaixo do limite 
estabelecido pela legislação vigente (10 mg/L). O mesmo foi observado para o nitrogênio 
amoniacal no P12 (0,139 mg/L) e no P14 (0,108 mg/L). 

Os índices de pH medidos em todos os pontos de amostragem estão em acordo 
com o intervalo definido pela Resolução CONAMA nº 357/05 para cursos hídricos Classe 
2 (6,0 a 9,0), variando de 6,49 a 7,56. 

No que diz respeito à turbidez, todos os pontos de amostragem apresentaram 
índices significativamente inferiores ao Valor Máximo Permitido pela legislação vigente 
(100 UNT), variando de 5 a 29,3 UNT. 

5.1.5.2.2.2.1. Índice de Qualidade da Água – IQA 

A partir dos parâmetros analisados foi calculado o Índice de Qualidade de Água – 
IQA (Tabela 5.55 e Figura 5.155) para cada ponto de amostragem de águas superficiais, 
cujo memorial e metodologia de cálculo são apresentados no Anexo XIII deste 
documento. 

Tabela 5.55 – IQA dos pontos de amostragem da Área Específica de Análise Ambiental 

Ponto de Amostragem IQA 
Classificação da Qualidade 

da Água 

P01 72,35 BOA 

P02 71,87 BOA 

P03 66,17 REGULAR 

P04 68,44 REGULAR 

P05 71,39 BOA 

P06 69,52 REGULAR 

P07 81,92 BOA 

P08 71,04 BOA 

P09 75,81 BOA 

P10 72,02 BOA 

P11 69,10 REGULAR 

P12 70,62 BOA 

P13 74,62 BOA 
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Ponto de Amostragem IQA 
Classificação da Qualidade 

da Água 

P14 71,09 BOA 

P15* 60,65 REGULAR 

* Ponto externo, à montante da área de estudo. 

 

 
Figura 5.155 – IQA dos pontos de amostragem da Área Específica de Análise Ambiental 

 

Nota-se que em parte dos pontos de amostragem a qualidade da água foi 
classificada como “BOA”, com exceção do P03, P04, P06, P11 e P15, em que a 
qualidade da água foi classificada como “REGULAR”. 

Dentre os pontos de amostragem que obtiveram classificação “BOA”, o P07 foi 
aquele que apresentou maior pontuação, com 81,92. Dentre os pontos que obtiveram 
classificação “REGULAR”, o P15 foi o que apresentou menor pontuação, com 60,65. 

Sobre os pontos que obtiveram classificação de qualidade “REGULAR”, no caso 
do P03 (66,17) e do P15 (60,65) o parâmetro coliformes termotolerantes (Escherichia 
coli) representou perda de mais de 50% da nota que poderia ser obtida, enquanto para 
os demais parâmetros a perda foi inferior a 10%. A nota atribuída para este parâmetro 
no cálculo do IQA no P03 (14,81) foi muito inferior à nota máxima que poderia ter sido 
atingida pelo mesmo (100). Com isso, o resultado final obtido, que corresponde ao valor 
da nota (14,81) elevado ao seu respectivo peso no cálculo (0,15), foi de 1,5, configurando 
uma perda de 0,5 no resultado final que poderia ser obtido por este parâmetro (2,0), 
conforme mostra a Figura 5.156. No P15 tal parâmetro recebeu nota de 9,41 e o 
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resultado final foi de 1,4, configurando uma perda de 0,6 no resultado final que poderia 
ter sido obtido por este parâmetro (Figura 5.157). 

 
Nota: CT – Coliformes termotolerantes; Turb – Turbidez; SO – Saturação de oxigênio; DBO – Demanda bioquímica 
de oxigênio; NT – Nitrogênio total; FT – Fósforo total. 

Figura 5.156 – Perdas que cada parâmetro representa no cálculo do resultado final do 
IQA no P03 

 

 
Nota: CT – Coliformes termotolerantes; SO – Saturação de oxigênio; Turb – Turbidez ; DBO – Demanda bioquímica 
de oxigênio; NT – Nitrogênio total; T – Temperatura; FT – Fósforo total; pH – Potencial hidrogeniônico. 

Figura 5.157 – Perdas que cada parâmetro representa no cálculo do resultado final do 
IQA no P15 

 

No P04 (68,44) e no P06 (69,52) o parâmetro coliformes termotolerantes 
(Escherichia coli) representou perda de mais de 50% da nota que poderia ser obtida, a 
turbidez representou perda entre 10 a 24% da nota que poderia ser obtida, enquanto 
para os demais parâmetros a perda foi inferior a 10%. Deste modo, o parâmetro 
coliformes termotolerantes (Escherichia coli) configurou uma perda de 0,46 e 0,44 no 
resultado final que poderia ser obtido por este parâmetro no P04 e no P06, 
respectivamente. Já a turbidez configurou perda de 0,07 no resultado final em ambos os 
pontos (Figura 5.158 e Figura 5.159). 
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Nota: CT – Coliformes termotolerantes; Turb – Turbidez; DBO – Demanda bioquímica de oxigênio; FT – Fósforo total; 
NT – Nitrogênio total; SO – Saturação de oxigênio. 

Figura 5.158 – Perdas que cada parâmetro representa no cálculo do resultado final do 
IQA no P04 

 
Nota: CT – Coliformes termotolerantes; Turb – Turbidez; SO – Saturação de oxigênio; DBO – Demanda bioquímica 
de oxigênio; FT – Fósforo total; NT – Nitrogênio total. 

Figura 5.159 – Perdas que cada parâmetro representa no cálculo do resultado final do 
IQA no P06 

No P11 o parâmetro coliformes termotolerantes (Escherichia coli) também 
representou perda de mais de 50% da nota que poderia ser obtida, enquanto o nitrogênio 
total e a saturação de oxigênio representaram perda entre 10 a 24. Para os demais 
parâmetros a perda foi inferior a 10%. Assim, o parâmetro coliformes termotolerantes 
(Escherichia coli) configurou uma perda de 0,32 no resultado final que poderia ser obtido 
por este parâmetro. Para o nitrogênio total o índice de perda foi de 0,1, enquanto para a 
saturação de oxigênio tal índice foi de 0,09 (Figura 5.160). 

 
Nota: CT – Coliformes termotolerantes; NT – Nitrogênio total; SO – Saturação de oxigênio; pH – Potencial 
hidrogeniônico; DBO – Demanda bioquímica de oxigênio; Turb – Turbidez; FT – Fósforo total. 

Figura 5.160 – Perdas que cada parâmetro representa no cálculo do resultado final do 
IQA no P11 
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Portanto, nota-se que em todos os pontos de amostragem em que a qualidade da 
água foi classificada como “REGULAR”, o parâmetro coliformes termotolerantes 
(Escherichia coli) foi aquele que representou as maiores perdas de notas que poderiam 
ser obtidas no cálculo, influenciando diretamente o resultado. 

Especificamente os pontos P06 (69,52) e P11 (69,1), apresentaram resultados 
acumulados finais muito próximos do intervalo de classificação de qualidade “BOA” 
(entre 70 e 90). 

Perante os resultados do IQA, nota-se que os pontos de amostragem no rio 
Timbutuva (P03, P04 e P06) apresentaram qualidade “REGULAR”, inclusive o P06 que 
está à montante da Fazenda Timbutuva, demonstrando um comprometimento da 
qualidade da água deste curso hídrico antes de seu escoamento pela área proposta para 
implantação do empreendimento, principalmente no que diz respeito à presença de 
Escherichia coli. 

O mesmo pode ser observado para o P15, situado à montante da fazenda no 
principal afluente da margem esquerda do rio Timbutuva que escoa pela Área Específica 
de Análise Ambiental, que dentre todos os pontos foi o que mostrou maior 
comprometimento por Escherichia coli (15531 NMP/100 ml), provalvemente em 
decorrência de lançamentos provenientes das ocupações existentes à sudeste da 
fazenda, ao longo da Rua Bernardo Marochi. Tal comprometimento foi constatado até o 
P05, situado no limite sul da Área Específica de Análise Ambiental, que apresentou 1842 
NMP/100 ml de Escherichia coli, porém teve a qualidade de água classificada como 
“BOA”. 

Os demais cursos hídricos amostrados apresentaram qualidade de água “BOA”, 
com exceção do principal curso hídrico que escoa na porção leste da Fazenda 
Timbutuva, especificamente no P11 localizado à jusante da Área Específica de Análise 
Ambiental, que recebeu classificação “REGULAR” em virtude da influência conjunta dos 
parâmetros Escherichia coli, nitrogênio total e saturação de oxigênio no cálculo do IQA, 
apesar de todos terem apresentado índices em acordo com a Resolução CONAMA nº 
357/05. 

5.1.5.2.2.2.2. Avaliação Integrada de Qualidade da Água – 
AIQA 

A partir dos parâmetros analisados foi realizada a Avaliação Integrada de 
Qualidade de Água – AIQA (Tabela 5.56) para cada ponto de amostragem de águas 
superficiais, cujo memorial e metodologia de cálculo são apresentados no Anexo XIV 
deste documento. 
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Tabela 5.56 – AIQA dos pontos de amostragem na área de estudo 

Ponto de 
Amostragem 

AIQA 
Classificação da Qualidade da 

Água 
Compatibilidade Res. 

CONAMA 257/05 

P01 0,25 BOA Classe 2 

P02 0,25 BOA Classe 2 

P03 0,75 MEDIANAMENTE POLUÍDA Classe 3 

P04 0,50 POUCO POLUÍDA Classe 3 

P05 0,50 POUCO POLUÍDA Classe 3 

P06 0,50 POUCO POLUÍDA Classe 3 

P07 0,00 MUITO BOA Classe 1 

P08 0,00 MUITO BOA Classe 1 

P09 0,00 MUITO BOA Classe 1 

P10 0,50 POUCO POLUÍDA Classe 3 

P11 ,025 BOA Classe 2 

P12 0,25 BOA Classe 2 

P13 0,25 BOA Classe 2 

P14 0,32 BOA Classe 2 

P15* 0,75 MEDIANAMENTE POLUÍDA Classe 3 

 

De acordo com os resultados da AIQA, os pontos P07, P08 e P09 foram 
enquadrados na classe de qualidade “MUITO BOA”, o P01, P02, P11, P12, P13 e P14 
na classe “BOA”, o P04, P05, P06 e P10 na classe “POUCO POLUÍDA” e o P03 e P15 
na classe “MEDIANAMENTE POLUÍDA”. 

No que diz respeito à compatibilidade com o enquadramento pela Resolução 
CONAMA nº 357/05, nota-se que o P03, P04, P05, P06, P10 e P15 apresentaram índices 
condizentes com Classe 3, ou seja, não atendem ao enquadramento definido pela 
Portaria SUREHMA nº 020/92 (Classe 2). 

Já O P01, P02, P11, P12, P13 e P14 apresentaram compatibilidade com cursos 
hídricos Classe 2, segundo padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, 
atendendo ao enquadramento definido pela Portaria SUREHMA nº 020/92. 

Os pontos P07, P08 e P09 apresentaram índices compatíveis com cursos hídricos 
Classe 1, segundo padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05, 
superando o enquadramento definido pela Portaria SUREHMA nº 020/92. 

Diante de uma análise geral, é possível notar que as águas do rio Timbutuva à 
jusante da fazenda (P03) e do seu principal afluente da margem esquerda à montante 
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da Área Específica de Análise Ambiental (P15) são consideradas “MEDIANAMENTE 
POLUÍDAS”, principalmente em decorrência do comprometimento por Escherichia coli. 

Já à montante (P06) e no seu percurso pelo limite norte (P04), antes de escoar 
dentro da fazenda, as águas do rio Timbutuva são consideradas “POUCO POLUÍDAS”. 
Neste sentido, considerando os resultados da AIQA, é possível notar uma piora na 
qualidade das águas do rio Timbutuva após seu escoamento na porção oeste da Área 
Específica de Análise Ambiental, sendo tal fato reflexo do aumento dos índices de 
Escherichia coli entre o P04 e o P03. 

O contrário pode ser observado para o principal afluente da margem esquerda do 
rio Timbutuva na Área Específica de Análise Ambiental, que após adentrar e escoar em 
seu interior tem sua classificação alterada de “MEDIANAMENTE POLUÍDA” (P15) para 
“POUCO POLUÍDA” (P05), em virtude da diminuição significativa dos índices de 
Escherichia coli entre ambos os pontos de amostragem. 

O P10 foi enquadrado na classe “POUCO POLUÍDA”, apesar de apresentar 
praticamente todos os parâmetros analisados em acordo com a Resolução CONAMA nº 
357/05, inclusive com índice de Escherichia coli (41 NMP/100 ml) significativamente 
inferior a outros pontos que receberam classificação “BOA” na AIQA (Ex: P11 com 435 
NMP/100 ml de Escherichia coli). Com isso, é possível afirmar que o enquadramento do 
P10 como “POUCO POLUÍDA” se dá exclusivamente em função do índice de oxigênio 
dissolvido evidenciado neste ponto (4,68 mg/L), levemente inferior ao padrão definido 
pela Resolução CONAMA nº 357/05 (>5 mg/L), visto que se o índice de tal parâmetro 
fosse no mínimo 5 mg/L, a qualidade da água neste ponto seria “BOA” pela AIQA. Assim 
sendo, a classificação deste ponto como “POUCO POLUÍDA” deve ser vista com 
ressalva, visto que o mesmo não apresentou resultados analíticos que apontem a 
existência de poluição. 

5.1.5.2.3. Considerações Finais 

De acordo com a análise comparativa dos resultados analíticos obtidos nos pontos 
de amostragem com os padrões de qualidade definidos pela legislação vigente, 
associada aos resultados obtidos pelo IQA e AIQA, é possível notar que o rio Timbutuva 
e seu principal afluente da margem esquerda na Área Específica de Análise Ambiental 
apresentam índices de Escherichia coli em desacordo com os padrões definidos pela 
Resolução CONAMA nº 357/05 para cursos hídricos Classe 2, sendo que o 
comprometimento por tal parâmetro aumenta no rio Timbutuva após seu escoamento 
pela fazenda, em contrapartida, diminuindo no seu principal afluente da margem 
esquerda. 

Os demais cursos hídricos que escoam na Área Específica de Análise Ambiental 
apresentam qualidade em acordo com os parâmetros definidos pela normativa federal 
supracitada para cursos hídricos Classe 2, exceto pelo oxigênio dissolvido no P10 (4,68 
mg/L) que, contudo, pode ser considerado como representativo das características 
naturais do corpo d’água neste ponto, visto que os demais parâmetros analisados no 
mesmo não indicam a existência de poluição por fontes antrópicas. 
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Em comparação com os resultados obtidos pelo IQA, é possível notar que os 
pontos que tiveram qualidade de água classificada como “REGULAR” no método em 
questão, foram classificados como “MEDIANAMENTE POLUÍDA” ou “POUCO 
POLUÍDA” na AIQA (P03, P04, P06 e P15) segundo suas concentrações de Escherichia 
coli, ou seja, o P03 e o P15 que apresentarm maiores concentrações deste parâmetro 
receberam a classificação “MEDIANAMENTE POLUÍDA”, enquanto o P04 e o P06 foram 
classificados como “POUCO POLUÍDA”. 

Exceção ao fato acima citado se faz ao P11, que no IQA foi classificado como 
“REGULAR” e na AIQA como “BOA”. Tal divergência pode ser atribuída ao fato de no 
IQA os índices de Escherichia coli (435 NMP/100 ml) e nitrogênio total (2,41 mg/L) terem 
representado perdas significativas no resultado final de cada parâmetro, influenciando 
diretamente o resultado final acumulado entre todos os parâmetros, apesar de tais 
concentrações estarem de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05 para cursos 
hídricos Classe 2. Já na AIQA os resultados de tais parâmetros não exerceram influência 
significativa no resultado final, uma vez que se apresentaram em acordo com o 
enquadramento de cursos hídricos Classe 2 pela normativa federal supracitada. 

O contrário foi observado nos pontos P05 e P10, os quais receberam classificação 
“BOA” no IQA, porém na AIQA foram enquadrados como “POUCO POLUÍDA”. No P05 
o índice de Escherichia coli (1842 NMP/100 ml), apesar de se mostrar pouco acima do 
limite definido pela legislação federal vigente, possibilita o enquadramento na classe 
“BOA” pelo IQA quando analisado em conjunto com os demais parâmetros contemplados 
pela metodologia, visto que os mesmos apresentaram índices satisfatórios quando 
comparados com os padrões legais. Porém, na AIQA a violação do limite legal para 
cursos hídricos Classe 2 por este parâmetro é determinante para seu enquadramento 
como “POUCO POLUÍDA”, independentemente dos demais parâmetros terem 
apresentados resultados satisfatórios quando comparados com a legislação. 

No P10, conforme mencionado anteriormente, a divergência de enquadramento 
entre os métodos ocorreu exclusivamente em função do índice de oxigênio dissolvido 
evidenciado neste ponto (4,68 mg/L), levemente inferior ao padrão definido pela 
Resolução CONAMA nº 357/05 (>5 mg/L), visto que se o índice de tal parâmetro fosse 
no mínimo 5 mg/L, a qualidade da água neste ponto seria “BOA” pela AIQA e não 
“POUCO POLUÍDA”. Assim sendo, a classificação deste ponto como “POUCO 
POLUÍDA” deve ser vista com ressalva, visto que o mesmo não apresentou resultados 
analíticos que apontem a existência de poluição. 

Na Figura 5.161 é apresentada a comparação entre as classificações dos pontos 
de amostragem de águas superficiais pelos métodos IQA e AIQA. 
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5.2. Meio Biótico 

Este item apresenta os pareceres referentes à avaliação da flora e da fauna. 

5.2.1. Flora 

O Bioma Mata Atlântica, regulamentado pela Lei Federal no 11.428/2006, 
representa uma formação composta por diferentes fitofisionomias. Originalmente a 
vegetação pertencente a este bioma cobria 98% do território do Estado do Paraná e 
atualmente essa cobertura vegetal foi reduzida para menos de 9%, sendo que 2% estão 
em áreas protegidas (SOS MATA ATLÂNTICA, 2010; RODERJAN et al., 2002). 

A Mata Atlântica atinge a totalidade do território dos estados do Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e Santa Catarina, e parte do território dos estados de Alagoas, Bahia, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. A Mata Atlântica apresenta uma 
variedade de formações, engloba um diversificado conjunto de ecossistemas florestais 
com estrutura e composições florísticas bastante diferenciadas, acompanhando as 
características climáticas da região onde ocorre (SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). 

Segundo o Sistema de Classificação Fisionômico-ecológico proposto por Veloso 
e Góes-Filho em 1982, aprimorado para o “Manual Técnico da Vegetação Brasileira” 
(IBGE 1992), no Paraná ocorrem cinco grandes formações fitogeográficas: Floresta 
Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária), 
Floresta Estacional Semidecidual, Estepe Gramíneo-Lenhosa (campo natural) e Savana 
(cerrado). Além das formações Pioneiras com Influência Marinha (restinga), Flúvio-
Marinha (manguezal), Fluvial ou lacustre (várzea) e Refúgios Vegetacionais (IBGE, 
2012; RODERJAN et al., 2002). 

A compreensão da dinâmica da vegetação, assim como da forma como seus 
padrões se refletem na configuração da paisagem, é de fundamental importância para o 
entendimento das relações existentes em qualquer ecossistema. O estado de 
conservação e a continuidade de uma formação vegetal definem a existência ou não de 
habitats para as espécies, a manutenção de serviços ambientais ou mesmo fornecimento 
de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas. 

Deste modo, a avaliação ecológica de um ecossistema antecede os instrumentos 
de gestão, uma vez que permite planejar o uso sustentável de áreas naturais, quando 
existentes, assim como a implantação de programas para a sua conservação. 

O presente diagnóstico ambiental contempla a síntese da caracterização dos 
ecossistemas terrestres envolvidos e de sua importância na manutenção da diversidade 
biológica referentes à avaliação da florística e fitossociologia da Área Específica de 
Análise Ambiental, assim como a descrição por meio de dados secundários da Área 
Expandida de Avaliação Ambiental. As análises realizadas permitiram a espacialização 
dos elementos determinantes na mencionada manutenção da diversidade biológica, 
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orientando a compartimentação das áreas de estudo em acordo com os processos 
biológicos caracterizados. 

5.2.1.1. Aspectos Metodológicos 

5.2.1.1.1. Delimitação das Áreas de Estudo 

Para fins de caracterização ambiental foram estabelecidas duas áreas de estudo 
baseadas na origem e no detalhamento técnico das informações. 

 Área Expandida de Avaliação Ambiental 

Corresponde ao local onde as informações trabalhadas tiveram origem na 
literatura ou dados secundários, diz respeito a Bacia Hidrográfica localizada a montante 
da Barragem da Represa do Rio Verde. 

Esta escolha fundamentou-se na existência de importantes remanescentes da 
vegetação nativa na região, considerados reservatórios de biodiversidade, permitindo a 
manutenção do fluxo gênico entre as populações e aumentando a área para 
sobrevivência das espécies tanto de fauna quanto da flora. Logo, funcionando, como 
corredores ecológicos, principalmente num ambiente com características urbanas e 
rurais, com remanescentes vegetais já bastantes fragmentados. 

 Área Específica de Análise Ambiental 

Abrange a totalidade da Fazenda Timbutuva, local onde se pretende instalar o 
empreendimento proposto. 

Nestas áreas os estudos foram fundamentados em informações primárias, 
coletadas in loco por meio de caminhamento nos diferentes tipos vegetacionais e de 
instalação de parcelas. 

5.2.1.1.2. Levantamento da Flora 

A caracterização da flora foi realizada de forma distinta conforme a área de estudo 
ambiental em questão. 

Na Área Expandida de Avaliação Ambiental, equivalente a Bacia Hidrográfica 
localizada a montante da Represa do Rio Verde, os estudos foram conduzidos com 
informações secundárias, obtidas por meio de literatura e mapeamentos de diferentes 
autores, onde se realizou uma reflexão crítica para a definição dos grandes domínios 
naturais que integram a região. 

Na Área Específica de Análise Ambiental, neste caso referente ao território da 
Fazenda Timbutuva, local onde se pretende instalar o empreendimento proposto, foi 
realizada caracterização florística e fitossociológica das porções florestadas procurando 
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conhecer e gerar os subsídios necessários para a definição dos impactos ambientais 
decorrentes do empreendimento (instalação e operação) e de suas medidas mitigadoras 
e/ou compensatórias que deverão ser tomadas especialmente em relação às áreas com 
vegetação nativa que eventualmente venham a ser afetadas ou ainda àquelas que 
deverão ser recuperadas. 

A elaboração de um diagnóstico preciso da vegetação é possível por meio de dois 
procedimentos distintos, de acordo com o grau de detalhamento desejado. A descrição 
fitofisionômica é um método bastante eficiente na caracterização das tipologias 
existentes em uma localidade. Mas, por basearem-se em observações que tem como 
fundamentação a experiência do observador, muitas vezes torna-se pouco interessante, 
pois não oferece dados quantitativos quando da necessidade de elementos estruturais 
de uma comunidade. 

Sob este aspecto e, como complemento às descrições, opta-se pela aplicação de 
métodos quantitativos, utilizando-se para tanto amostragens fitossociológicas. Os 
métodos fitossociológicos retratam de maneira eficiente a estrutura de uma comunidade, 
fornecendo parâmetros para comparações, bem como subsídios para estudos mais 
aprofundados. 

Assim, a caracterização da vegetação na Área Expandida baseia-se na descrição 
fitofisionômica das principais formações vegetais ocorrentes nesta superfície a partir de 
dados secundários, enquanto na Área Específica, devido à necessidade de maior 
detalhamento das informações, foram aplicados métodos de análises que incluem a 
descrição fitossociológica das comunidades vegetais, caracterização florística e 
levantamento de espécies protegidas por legislações específicas. 

5.2.1.2. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

A Área Expandida está situada nos domínios da formação de Floresta Ombrófila 
Mista e seus ecossistemas associados (IBGE, 2012), estando representada por 
importantes fragmentos florestais. Assim, a caracterização da vegetação na Área 
Expandida de Avaliação Ambiental se fundamentou na descrição fitofisionômica das 
principais formações vegetais ocorrentes, baseando-se em dados secundários, por meio 
de levantamentos bibliográficos e mapeamento realizado por Roderjan e Accioly (2011) 
(Figura 5.162). 
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5.2.1.2.1. Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

Também com os nomes de Floresta Ripária, Floresta Ciliar ou de Galeria, esta 
formação florestal ocorre em diferentes altitudes, em largos vales de transbordamento 
dos rios, que percorrem terrenos de geomorfologia plana a suave-ondulado, nas áreas 
menos hidromórficas (em relação às áreas encharcadas que são colonizadas por 
vegetação pioneira), com solo melhor estruturado e zonal. A Floresta Ombrófila Mista 
Aluvial encontra-se também bastante fragmentada e ocorre geralmente próximos a 
corpos hídricos (formação aluvial) ou em regiões de difícil ocupação. Além disto, nestes 
locais ainda é comum a presença de elevado número de indivíduos de espécies arbóreas 
em regeneração ocupando tanto o estrato arbustivo como o herbáceo.  

As espécies arbóreas e sub-arbóreas são adaptadas a certo grau de 
hidromorfismo. Os estratos superiores (Dossel) geralmente são compostos por: 
Araucaria angustifolia (Araucariaceae – Araucária), Campomanesia xanthocarpa 
(Myrtaceae – Guabiroba), Daphnopsis racemosa (Thymeliaceae – Embira-branca), 
Gomidesia sellowiana (Myrtaceae), Luehea divaricata (Malvaceae – Açoita-cavalo), 
Matayba elaegnoides (Sapindaceae – Miguel-pintado), Ocotea pulchella (Lauraceae – 
Canela-lajeana), Pimenta pseudocaryophyllus (Myrtaceae – Craveiro), Podocarpus 
lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo), Prunus brasiliensis (Rosaceae – 
Pessegueiro-bravo), Sebastiania commersoniana (Euphorbiaceae – Branquilho, espécie 
mais característica), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – Aroeira), Syagrus 
romanzoffiana (Arecaceae – Jerivá) e Vitex megapotomica (Lamiaceae – Tarumã) 
(LEITE 1994; RODERJAN et al. 2002; RODERJAN e ACCIOLY, 2011) (Figura 5.163). 

 
Figura 5.163 – Vista geral do dossel da Floresta Ombrófila Mista Aluvial na Área 

Expandida de Avaliação Ambiental 

No segundo e terceiro estratos, com alturas entre 9 a 12 metros e 2 a 5 metros, 
respectivamente, aparecem as seguintes espécies: Allophylus edulis (Sapindaceae – 
Vacum), Capsicodendron dinisii (Canellaceae – Pimenteira), Campomanesia 
xanthocarpa (Myrtaceae – Guabiroba), Casearia sylvestris (Salicaceae – Cafezeiro-do-
mato), Cupania vernalis (Sapindaceae – Cuvatã), Eugenia uniflora (Myrtaceae – 
pitanga), Ilex paraguariensis (Aquifoliaceae – Erva-mate), Jacaranda puberula 
(Bignoniaceae – Caroba), Myrcia rostrata (Myrtaceae), Ocotea puberula (Lauraceae – 
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Canela-guaicá), Psidium cattleianum (Myrtaceae – Araçá), Roupala brasiliensis 
(Proteaceae – Carvalho), Vernonia discolor (Asteraceae – Vassourão-preto) e Vitex 
megapotamica (Lamiaceae – Tarumã) (Figura 5.164). 

 
Figura 5.164 – Segundo e Terceiro Estratos da Floresta Ombrófila Mista Aluvial em 

amostra na Área Expandida de Avaliação Ambiental 

 

O sub-bosque é constituído tanto por espécies arbustivas e herbáceas, como de 
regeneração dos indivíduos arbóreos, tais como: Allophylus edulis (Sapindaceae – 
Vacum), Araucaria angustifolia (Araucariaceae – Araucária), Campomanesia 
xanthocarpa (Myrtaceae – Guabiroba), Cyperus sp (Cyperaceae), Myrcia rostrata 
(Myrtaceae – Guamirim), Rudgea jasminoides (Rubiaceae), Symplocus uniflora 
(Symplocaceae – Maria-mole), Sorocea bonplandii (Moraceae) e Syagrus romanzoffiana 
(Arecaceae – Jerivá) (Figura 5.165). 

 
Figura 5.165 – Aspecto do sub-bosque da Floresta Ombrófila Mista Aluvial em amostra 

na Área Expandida de Avaliação Ambiental 
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Nos troncos das espécies arbóreas também são encontradas espécies epífitas 
tais como: Campylocentrum aromaticum (Orchidaceae), Microgramma squamulosa 
(Polypodiaceae), Peperomia sp. (Piperaceae), Pleurothallis sonderana (Orchidaceae), 
Polypodium hirsutissimum (Polypodiaceae), Rhipsalis spp. (Cactaceae), Tillandsia stricta 
(Bromeliaceae) e Vriesea sp. (Bromeliaceae). 

5.2.1.2.2. Floresta Ombrófila Mista Montana 

A Área Expandida de Avaliação Ambiental encontra-se nos domínios da Floresta 
Ombrófila Mista, popularmente conhecida como floresta de araucárias, que constitui uma 
parte especial da floresta pluvial-subtropical, cujo desenvolvimento se relaciona 
intimamente à altitude e a composição florística é caracterizada por gêneros primitivos 
como Drimys, Araucaria e Podocarpus; o que sugere, em face da altitude e da latitude 
do Planalto Meridional, uma ocupação recente, a partir de refúgios alto-montanos. A 
Araucaria angustifolia é a árvore dominante desta região, caracterizando a paisagem 
(MAACK, 2002). No Paraná seu limite inferior normal é registrado em 500m de altitude. 
Abaixo desta, a Araucaria angustifolia associada a Syagrus romanzoffiana ocorre apenas 
nas linhas de escoamento de ar frio. (Figura 5.166). 

 
Figura 5.166 – Vista geral da Floresta Ombrófila Mista Montana na Área Expandida de 

Avaliação Ambiental 

O estrato superior dominante da Araucaria angustifolia normalmente está acima 
de 30 metros de altura, podendo ocorrer indivíduos emergentes acima de 40 metros. 
Além das espécies citadas anteriormente, também é comum ocorrer associado a ela: 
Gochnatia polymorpha (Asteraceae), Podocarpus lambertii (Podocarpaceae), Cedrela 
fissilis (Melicaeae), Mimosa scabrella (Mimosaceae), Jacaranda puberula 
(Bignoniaceae), Matayba guianensis (Sapindaceae) e Campomanesia xanthocarpa 
(Myrtaceae), Pimenta pseudocaryophyllus (Myrtaceae – Craveiro), Prunus brasiliensis 
(Rosaceae – pessegueiro-bravo), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – Aroeira), 
Styrax leprosus (Styracaceae – Carne-de-vaca) e Vernonia discolor (Asteraceae – 
Vassourão-preto) (GALVÃO, RODERJAN e KUNIYOSHI, 1993; RODERJAN e 
ACCIOLY, 2011) (Figura 5.167). 
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Figura 5.167 – Interior da Floresta Ombrófila Mista Montana em amostra na Área 

Expandida de Avaliação Ambiental 

O segundo estrato florestal, com alturas entre 10 a 14 metros, é constituído por: 
Campomanesia xanthocarpa (Myrtaceae – Guabiroba), Capsicodendron dinisii 
(Canellaceae – pimenteira), Casearia sylvestris (Flacourtiaceae – cafezeiro-bravo), 
Myrcia spp. (Myrtaceae), Lithraea brasiliensis (Anacardiaceae – bugreiro), Myrcia 
rostrata (Myrtaceae), Myrciaria cauliflora (Myrtaceae – Jabuticabeira), Myrsine coriacea 
(Primulaceae – Capororoca), Roupala brasiliensis (Proteaceae – Carvalho) e Syagrus 
romanzoffiana (Arecaceae – Jerivá) (Figura 5.168). 

 
Figura 5.168 – Espécies que compõem o segundo estrato da Floresta Ombrófila Mista 

Montana em amostra na Área Expandida de Avaliação Ambiental 

 

Nos estratos inferiores são comuns inúmeros representantes de Myrtaceae, 
notadamente dos gêneros Myrcia, Eugenia, Calyptranthes e Gomidesia, acompanhadas 
de Flacourtiaceae (Xylosma e Casearia), Sapindaceae (Allophylus e Cupania), 
Rutaceae, Symplocaceae e Aquifoliaceae. Fetos arborescentes (Dicksonia e Cyathea) e 
gramíneas cespitosa (Chusquea e Merostachys) são frequentes (RODERJAN et al., 
2002; RODERJAN e ACCIOLY, 2011). 
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No sub-bosque são observados indivíduos com alturas que variam de 0,2 a 1 
metro, como: Allophylus edulis (Sapindaceae – Vacum), Casearia sylvestris (Salicaceae 
– Cafezeiro-do-mato), Capsicodendron dinisii (Canellaceae – Pimenteira), Cupania 
vernalis (Sapindaceae – Cuvatã), Eugenia uniflora (Myrtaceae – Pitanga), Lithraea 
brasiliensis (Anacardiaceae – Bugreiro), Myrsine coriacea (Primulaceae – Capororoca), 
Ocotea pulchella (Lauraceae – Canela-lageana), Podocarpus lambertii (Podocarpaceae 
– Pinheiro-bravo), Piper guadichianum (Piperaceae), Rudgea jasminoides (Rubiaceae), 
Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – Aroeira) e Syagrus romanzoffiana (Arecaceae 
– Jerivá) (Figura 5.169). 

 
Figura 5.169 – Sub-bosque no interior da Floresta Ombrófila Mista Montana na Área 

Expandida de Avaliação Ambiental 

Também existem aglomerados isolados, denominados de capões, que se 
distinguem da paisagem em seu entorno, sendo constituídos por espécies de porte 
arbustivo e arbóreo de: Araucaria angustifolia (Araucariaceae – Araucária), Podocarpus 
lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – 
Aroeira), Zanthoxylum rhoifolium (Rutaceae – Mamica-de-porca), Jacaranda puberula 
(Bignoniaceae – Caroba), Pimenta pseudocarypohyllus (Myrtaceae – Craveiro) e 
Vernonia discolor (Asteraceae). 

As epífitas são muito abundantes e frequentes, podendo recobrir indivíduos 
arbóreos quase que inteiramente, sendo representadas pelas famílias Bromeliaceae, 
Cactacea, Orchidaceae e Piperaceae, e pelas seguintes espécies: Aechmea spp 
(Bromeliaceae) (Figura 5.170), Campylocentrum aromaticum (Orchidaceae), Maxillaria 
sp. (Orchidaceae), Microgramma squamulosa (Polypodiaceae), Oncidium sp. 
(Orchidaceae), Peperomia sp (Piperaceae), Pleopeltis spp. (Polypodiaceae), 
Pleurothallis luteola (Orchidaceae), Pleurothallis sonderana (Orchidaceae), Polypodium 
hirsutissimum (Polypodiaceae), Rhipsalis sp. (Cactaceae), Tillandsia stricta 
(Bromeliaceae), Tillandsia usneoides (Bromeliaceae – Barba-de-velho) e Vriesea spp 
(Bromeliaceae). 
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Figura 5.170 – Aechmea sp. (Bromeliaceae), espécie de epífita 

 

5.2.1.2.3. Vegetação com Influência Fluvial (Comunidades Aluviais) 

Trata-se de comunidades vegetais das planícies aluviais que refletem os efeitos 
das cheias dos rios nas épocas chuvosas, ou, então, das depressões alagáveis durante 
o ano. Nestes terrenos aluviais, conforme a quantidade de água empoçada e ainda o 
tempo que ela permanece na área, as comunidades vegetais vão desde a pantanosa 
criptofítica (hidrófitos) até terófitos, geófitos e caméfitos com ocorrência nos terraços 
alagáveis temporariamente (IBGE, 2012). Quando os rios elevam o nível das águas, 
durante as cheias, depositam sedimentos que tornam o solo fértil, não obstante ocorram 
depressões periodicamente encharcadas. Desta forma, a água em excesso torna-se um 
elemento inibidor e seletivo da vegetação, dando origem a fisionomias marcadamente 
peculiares. 

Segundo IBGE (2012), os gêneros Typha, Cyperus e Juncus dominam as 
depressões brejosas em todo o país, sendo os últimos exclusivos dos brejos tropicais. 
Já nas planícies com condição de drenagem facilitada ocorrem Panicum e Paspalum 
(Poaceae), em meio a agrupamentos de Thalia. Nos terraços mais enxutos dominam 
Acacia, Mimosa e outras, como Solanaceae, Asteraceae e Myrtaceae. 

5.2.1.2.4. Reflorestamentos 

Trata-se de povoamentos implantados com predominância de duas espécies 
exóticas bastantes utilizadas no setor madeireiro: Eucalyptus spp. (Myrtaceae – 
Eucalipto) (Figura 5.171) e Pinus spp. (Pinnaceae – Pinus), com alturas variadas devido 
as diferentes idades dos plantios existentes. 
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Figura 5.171 – Reflorestamento de Eucalyptus spp. (Eucalipto) na Área Expandida de 

Avaliação Ambiental 

 

5.2.1.2.5. Agropecuária 

A agricultura e pecuária são atividades econômicas de grande expressão no 
estado e encontram-se bem distribuídas na Área Expandida de Avaliação Ambiental. A 
agricultura diz respeito às culturas cíclicas representada pelos cultivos de: Glycine max. 
(Fabaceae – Soja), Phaseolus spp. (Fabaceae – Feijão) e Zea mays (Poaceae – Milho) 
e as pastagens são constituídas essencialmente por Brachiaria spp. (Poaceae – 
Braquiária), espécie exótica, indicadora de áreas essencialmente utilizadas para 
pastagens de equinos e bovinos (Figura 5.172 e Figura 5.173). 

 
Figura 5.172 – Plantio de Glycine max. (Soja) 
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Figura 5.173 – Vista geral de pastagens na Área Expandida de Avaliação Ambiental 

 

5.2.1.2.6. Estepe Gramíneo-lenhosa 

Conforme o Sistema de Classificação Brasileira (IBGE, 2012), nesta tipologia o 
estrato herbáceo é constituído por duas sinúsias graminóides, a dos hemicriptófitos e a 
dos geófitos, ambas apresentando pilosidade nas folhas e colmos, o que sugere uma 
adaptação ao ambiente relativamente seco. Esta tipologia de vegetação é caracterizada 
pela dominância de uma cobertura herbácea contínua, constituída principalmente por 
espécies graminóides, que podem estar entremeadas por subarbustos isolados ou em 
pequenos agrupamentos (ALONSO, 1977) (Figura 5.174). 

 
Figura 5.174 – Aspecto da Estepe Gramíneo-lenhosa na Área Expandida de Análise 

Ambiental 

Apesar dos campos apresentarem um aspecto homogêneo em virtude da 
predominância do “tapete” herbáceo, dominado por formas graminosas, observa-se 
zonações bem distintas, às quais correspondem agrupamentos vegetais específicos em 
função das diversas condições do substrato, como profundidade e condições de 
drenagem, aliadas à topografia (KLEIN e HASTSCHBACH, 1971). 
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A formação campestre foi detectada na Área Expandida de Análise Ambiental, 
sendo de difícil separação de áreas agrícolas ou de pastagem numa abordagem 
expedita, embora muito dessas áreas em função de uso pretérito, tenham sido 
convertidas para fins de ocupação urbana. 

5.2.1.2.7. Áreas Urbanas 

Devido a proximidade da Fazenda Timbutuva a centros urbanos, especialmente 
das cidades de Campo Largo e Curitiba, nota-se na Área Expandida de Avaliação 
Ambiental aglomerados urbanos com predomínio de ocupações residenciais, além de 
chácaras ou sítios utilizados como moradia ou lazer (Figura 5.175 e Figura 5.176). 

 
Figura 5.175 – Ocupações urbanas e chácara na Área Expandida de Avaliação Ambiental 

 
Figura 5.176 – Ocupações urbanas e chácara na Área Expandida de Avaliação Ambiental 
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5.2.1.2.8. Solo Exposto 

Corresponde a algumas áreas desprovidas de vegetação tendo em vista que 
sofreram alguma intervenção antrópica que causou a exposição do solo (Figura 5.177). 

 
Figura 5.177 – Área de solo exposto na Área Expandida de Avaliação Ambiental 

 

5.2.1.3. Área Específica de Análise Ambiental 

A caracterização da Área Específica de Análise Ambiental foi fundamentada na 
coleta de dados primários in loco, tendo em vista a necessidade do maior detalhamento, 
uma vez que é nesta delimitação que se pretende instalar o empreendimento proposto, 
objeto deste EIA. Para tanto foram feitos estudos da caracterização florística e 
fitossociológica, com a implantação de 49 parcelas fitossociológicas com 100m² cada, 
que permitiram o detalhamento das tipologias vegetacionais e também a indicação de 
áreas passíveis de supressão com menor interferência na vegetação nativa, 
principalmente em relação a instalação da infraestrutura necessária. 

Além dos estudos de fitossociologia foi realizado o levantamento e identificação 
de espécies arbóreas isoladas, sem formação de dossel, consideradas protegidas por 
legislação específica. 

O enquadramento da vegetação foi realizado conforme proposto por IBGE (2012). 
Eventuais coletas de material botânico foram realizadas para confirmação e/ou 
determinação das espécies. Além disso, para as identificações das espécies coletadas 
utilizou-se de literatura botânica disponível e específicas (LORENZI, 1992, 1998, 2002, 
2003). 

Possíveis alterações na nomenclatura botânica foram atualizadas por bibliografias 
e por meio do catálogo on-line do herbário Missouri Botanical Garden (St. Louis, Estados 
Unidos da América) (http://www.tropics.org) (MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2016), 
os nomes dos autores foram conferidos conforme Brumitt e Powel (1992). 
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Durante os levantamentos de campo para caracterização florística e 
fitossociológica da Área Específica de Análise Ambiental foram identificados indivíduos 
arbóreos nativos de espécies consideradas protegidas pela legislação ambiental vigente, 
isolados ou nas formações florestais: 

 Araucaria angustifolia (Araucariaceae – Araucária, Pinheiro-do-Paraná): 
Portaria Federal MMA nº 443/2014 (Categoria: Em Perigo); Lista Oficial de 
Espécies da Flora Ameaçada de Extinção no Paraná (2008); 

 Butia eriosphata (Arecaceae – Butia): Portaria Federal MMA nº 443/2014 
(Categoria: Em Perigo); Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçada de Extinção 
no Paraná (2008); 

 Cedrela fissilis (Meliaceae – Cedro): Portaria Federal MMA nº 443/2014 
(Categoria: Vulnerável); 

 Dicksonia sellowiana (Dickysoniaceae – Xaxim): Portaria Federal MMA nº 
443/2014 (Categoria: Em Perigo); Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçada 
de Extinção no Paraná (2008); 

 Roupala brasiliensis (Proteaceae – Carvalho-brasileiro): Resolução SEMA nº 
031/1998 (Categoria: Rara); 

 Maytenus ilicifolia (Celastraceae – Espinheira-santa): Resolução SEMA nº 
031/1998 (Categoria: Rara). 

 

Na Área Específica de Análise Ambiental não foram encontradas vegetação 
primária, mas sim áreas que já sofreram alterações pelo homem. Do levantamento em 
campo realizado, foi possível definir as seguintes tipologias vegetais com seus 
respectivos valores de ocupação, em metros quadrados e porcentagem (Tabela 5.57). 
A Figura 5.178 delimita e localiza as tipologias vegetacionais na Área Específica de 
Análise Ambiental: 
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Tabela 5.57 – Quantificação de áreas de uso do solo e tipologias vegetacionais na Área 
Específica de Análise Ambiental 

Tipologia 
Área 

m2 % 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio 
Inicial de Sucessão Secundária 

470.860,50 12,57 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária 

1.348.555,08 35,99 

Estágio Pioneiro de Regeneração 165.406,06 4,41 

Floresta Ombrófila Mista Montana Estágio Inicial 
de Sucessão Secundária 

24.715,10 0,66 

Floresta Ombrófila Mista Montana Estágio Médio 
de Sucessão Secundária 

34.627,75 0,92 

Vegetação com Influência Fluvial (Várzea) 105.294,50 2,814 

Capão com espécies Exóticas 3.303,08 0,09 

Reflorestamento de Eucalyptus spp. (Myrtaceae 
– Eucalipto) 

1.315.842,06 35,13 

Taquaral (Merostachys sp.)  14.694,72 0,39 

Bambuzal (Bambusa sp.) e Bracatingal (Mimosa 
scabrella) 

15.628,41 0,42 

Pastagem 177.665,09 4,75 

Agricultura 18.137,48 0,48 

Vias e Edificações 38.017,15 1,01 

TOTAL(1) 3.732.746,98 99,63 

Nota: 1 – O somatório de áreas da tabela não corresponde ao total da Fazenda Timbutuva ou da Área Específica de 
Análise Ambiental (3.746.775,38m²), tendo em vista que 14.028,40m² (0,37%) se referem a superfície formada por 
corpos d’água (rios, reservatórios e acumulações) 
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5.2.1.3.1. Levantamento Florístico 

5.2.1.3.1.1. Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária 

Esta tipologia ocorre na forma de pequenos fragmentos observados na Área 
Específica de Análise Ambiental. Ocupa 470.860,50m2, representando 12,57% em 
relação a Fazenda Timbutuva. É caracterizada pela presença de espécies arbustivas e 
herbáceas com alturas de até 3 metros, e por indivíduos arbóreos com alturas variando 
de 4 a 8 metros (Figura 5.179 e Figura 5.180). 

 
Figura 5.179 – Vista geral da vegetação aluvial em estágio inicial de sucessão secundária 

 

 
Figura 5.180 – Borda da vegetação aluvial em estágio inicial de sucessão secundária 

 

Nesta tipologia foram observadas as seguintes espécies: Araucaria angustifolia 
(Araucariaceae – Araucária, Pinheiro-do-Paraná, espécie protegida), Campomanesia 
xanthocarpa (Myrtaceae – Guabiroba), Capsicodendron dinisii (Canellaceae – 
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Pimenteira), Cupania vernalis (Sapindaceae – Cuvatã), Eugenia uniflora (Myrtaceae – 
Pitanga), Ligustrum lucidum (Oleaceae – Alfeneiro, espécie exótica e invasora), 
Maytenus ilicifolia (Celastraceae – Espinheira-santa, espécie protegida), Myrciaria 
tenella (Myrtaceae – Cambuí), Myrsine coriacea (Primulaceae – Capororoca), Ocotea 
pulchella (Lauraceae – Canela-lageana), Xylosma pseudosalzmanii (Salicaceae – 
Sucará) e Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – Aroeira), além de Sebastiania 
commersoniana (Euphorbiaceae – Branquilho), espécie característica de florestas 
aluviais (Figura 5.181). 

   
Figura 5.181 – Aspecto do interior da vegetação aluvial em estágio inicial de sucessão 

secundária na Área Específica de Análise Ambiental 

O sub-bosque apresenta-se ora denso e ora raleado, em função do pastoreio dos 
animais no interior desta tipologia. Nesta composição foram observados indivíduos entre 
0,5 e 3 metros, com destaque para as seguintes espécies: Allophylus edulis 
(Sapindaceae – Vacum), Daphnopsis racemosa (Thymeliaceae – Embira), Eugenia 
uniflora (Myrtaceae – Pitanga), Maytenus ilicifolia (Celastraceae – Espinheira-santa), 
Miconia sp. (Melastomataceae), Ichnanthus pallens (Poaceae), Pimenta 
pseudocaryophyllus (Myrtaceae – Craveiro) e Vitex megapotamica (Lamiaceae – 
Tarumã) (Figura 5.182). 

   
Figura 5.182 – Espécies herbáceo-arbustivas no interior da vegetação aluvial em estágio 

inicial de sucessão secundária 
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5.2.1.3.1.2. Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Médio de 
Sucessão Secundária 

As formações aluvionares da Floresta Ombrófila Mista, podem, dependendo das 
características edáficas (condicionada pela dinâmica dos rios), apresentar diferentes 
fitofisionomias. Na Área Específica de Análise Ambiental esta tipologia ocupa 
1.348.555,08m2 (35,99%) (Figura 5.183). Esta tipologia ocorre na área avaliada na forma 
de extensos fragmentos, havendo em alguns locais o efeito de borda, que pode ser 
definido como uma alteração na composição e/ou na abundância relativa das espécies 
na parte marginal de um fragmento florestal (FORMAN e GORDON, 1986), ou como a 
influência que o meio externo exerce sobre a área da floresta em sua parte marginal, 
causando alterações físicas e estruturais. (Figura 5.184). 

 
Figura 5.183 – Vista geral da vegetação aluvial em estágio médio de sucessão 

secundária 

 

 
Figura 5.184 – Borda da vegetação aluvial em estágio médio de sucessão secundária 
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Nesta tipologia foi evidenciada uma estratificação arbórea definida, com a 
presença marcante de indivíduos de Luehea divaricata (Malvaceae – Açoita-cavalo), 
Podocarpus lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo), Sebastiania commersoniana 
(Euphorbiaceae – Branquilho). No dossel observam-se espécies cujas alturas variam de 
11 a 14 m, tais como: Araucaria angustifolia (Araucariaceae – Araucária, Pinheiro-do-
Paraná), Campomanesia xanthocarpa (Myrtaceae – Guabiroba), Clethra scabra 
(Clethraceae – Carne-de-vaca), Lithraea brasiliensis (Anacardiaceae – Bugreiro), 
Luehea divaricata (Malvaceae – Açoita-cavalo), Matayba elaeagnoides (Sapindaceae – 
Miguel-pintado), Ocotea puberula (Lauraceae – Canela-guaicá), Podocarpus lambertii 
(Podocarpaceae – Pinheiro-bravo), Prunus brasiliensis (Rosaceae – Pessegueiro-bravo), 
Roupala brasiliensis (Proteaceae – Carvalho), Sebastiania commersoniana 
(Euphorbiaceae – Branquilho), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – Aroeira), 
Syagrus romanzoffiana (Arecaceae – Jerivá) e Vitex megapotamica (Verbenaceae – 
Tarumã) (Figura 5.185 e Figura 5.186). 

 
Figura 5.185 – Aspecto do dossel da floresta aluvial em estágio médio de sucessão 

secundária 

 
Figura 5.186 – Porte das espécies no interior da floresta aluvial em estágio médio de 

sucessão secundária 
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O segundo estrato, com alturas que variam de 8 a 10 metros, é constituído pelas 
seguintes espécies: Capsicodendron dinisii (Canellaceae – Pimenteira), Cupania vernalis 
(Sapindaceae – Cuvatã), Dicksonia sellowiana (Dicksoniaceae – Xaxim), Drimys 
brasiliensis (Winteraceae – Cataia), Ilex paraguariensis (Aquifoliaceae – Erva-mate), Ilex 
sp (Aquifoliaceae), Jacaranda puberula (Bignoniaceae – Caroba), Lamanonia speciosa 
(Cunnoniaceae – Guaperê), Lithraea brasiliensis (Anacardiaceae – Bugreiro), Myrcia 
laurotteana (Myrtaceae – Cambuí), Myrciaria tenella (Myrtaceae – Cambuí), Myrsine 
coriacea (Primulaceae – Capororoca), Ocotea pulchella (Lauraceae – Canela-lageana), 
Pimenta pseudocaryophyllus (Myrtaceae – Craveiro), Sapium glandulatum 
(Euphorbiaceae – Leiteiro), Vernonia discolor (Asteraceae – Vassourão-preto) e 
Zanthoxylum rhoifolium (Rutaceae – Mamica-de-cadela) (Figura 5.187 e Figura 5.188). 

 
Figura 5.187 – Interior da floresta aluvial em estágio médio de sucessão secundária 

 
Figura 5.188 – Espécies no interior da floresta aluvial em estágio médio 

O sub-bosque é constituído por espécies herbáceas-arbustivas, além de plântulas 
de espécies arbóreas, com alturas variando de 0,2 a 0,5 metros: Allophylus edulis 
(Sapindaceae – Vacum), Anemia sp. (Shyzaceae), Araucaria angustifolia (Araucariaceae 
– Araucária, Pinheiro-do-Paraná), Campomanesia xanthocarpa (Myrtaceae – 
Guabiroba), Cupania vernalis (Sapindaceae – Cuvatã), Daphnopsis racemosa 
(Thymeliaceae – Embira), Drimys brasiliensis (Winteraceae – Cataia), Eugenia uniflora 
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(Myrtaceae – Pitanga), Maytenus ilicifolia (Celastraceae – Espinheira-santa), Miconia spp 
(Melastomataceae), Myrceugenia euosma (Myrtaceae – Cambuí), Pimenta 
pseudocaryophyllus (Myrtaceae – Craveiro), Psychotria spp. (Rubiaceae), Podocarpus 
lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo), Roupala brasiliensis (Proteaceae – 
Carvalho-brasileiro), Rudgea jasminoides (Rubiaceae) e Mollinedia clavigera 
(Monimiaceae) (Figura 5.189 e Figura 5.190). 

 
Figura 5.189 – Aspecto do sub-bosque da floresta aluvial em estágio médio de sucessão 

 
Figura 5.190 – Espécies herbáceas e arbustivas em regeneração no sub-bosque 

 

As espécies de hábito epifítico são encontradas sobre algumas árvores de maior 
porte, porém, com pouca representatividade, onde citam-se: Acisanthera sonderana 
(Orchidaceae), Aechmea spp. (Bromeliaceae), Capanemia sp. (Orchidaceae) (Figura 
5.191), Epidendrum spp. (Orchidaceae), Micrograma squamulosa (Polypodiaceae), 
Peperomia spp. (Piperaceae) e Rhipsalis spp. (Cactaceae). Eventualmente podem ser 
visualizados outros exemplares de pteridófitas e bromeliáceas, visto que neste estágio 
sucessional que se dá o início da instalação de epífitas. 
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Figura 5.191 – Capanemia sp., espécie de orquídea sobre tronco de indivíduo arbóreo 

 

5.2.1.3.1.3. Estágio Pioneiro de Regeneração 

Esta tipologia ocupa uma superfície de 165.406,06m² (4,41%), estando distribuída 
em forma de pequenas manchas na Área Específica de Análise Ambiental. A vegetação 
pioneira está constituída tanto por espécies herbáceas quanto por arbustivas, 
representadas, principalmente, pelas famílias Asteraceae, Cyperaceae e Poaceae 
(Figura 5.192). 

 
Figura 5.192 – Aspecto da vegetação pioneira na porção sul da Área Específica de 

Análise Ambiental 

 

Os indivíduos herbáceos e arbustivos pertencem a espécies pioneiras e/ou 
ruderais, imprimindo uma fisionomia quase homogênea, das quais citam-se: Arundo 
donax (Poaceae – Cana-do-reino), Asclepias curassavica (Asclepiadaceae – Oficial-de-
sala), Baccharis trimera (Asteraceae – Carqueja), Baccharis dracunculifolia 
(Asteraceae), Bidens pilosa (Asteraceae), Eupatorium spp. (Asteraceae _ Vassourinha), 
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Ichnanthus pallens (Poaceae), Lantana camara (Lamiaceae), Miconia spp. 
(Melastomataceae), Paspalum spp. (Poaceae), Rubus brasiliensis (Rosaceae), Sida sp. 
(Malvaceae), Solidago chilensis (Asteraceae – Erva-lanceta), Pteridium aquilinum 
(Dennstaedtiaceae – Samambaia-das-taperas) e Vernonia spp. (Asteraceae – Assa-
peixe) (Figura 5.193 e Figura 5.194). 

 
Figura 5.193 – Porção com domínio de Pteridium aquilinum (Samambaia-das-taperas) 

 
Figura 5.194 – Vegetação pioneira em antiga área de pastagem 

 

5.2.1.3.1.4. Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária 

Esta tipologia ocorre na forma de dois pequenos fragmentos vegetacionais, um 
localizado na porção nordeste e outro na porção oeste da Área Específica de Análise 
Ambiental. Juntos ocupam uma área de 24.715,10m² (0,66%). A vegetação em estágio 
inicial de sucessão secundária se caracteriza pela presença de espécies herbáceas, 
arbustivas e plântulas de arbóreas em regeneração. É composta por um reduzido 
número de espécies pioneiras (baixa diversidade) não havendo presença de epífitas 
nesta tipologia (Figura 5.195). 
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Figura 5.195 – Vista geral da vegetação montana em estágio inicial de sucessão 

secundária 

 

As espécies encontradas nesta tipologia apresentam alturas que variam de 4 a 9 
metros, dentre as quais citam-se: Allophylus edulis (Sapindaceae – Vacum), Araucaria 
angustifolia (Araucariaceae – Araucária, Pinheiro-do-Paraná, espécie protegida), Clethra 
scabra (Clethraceae – Carne-de-vaca), Cordyline dracaenoides (Liliaceae – Uvarana), 
Eugenia uniflora (Myrtaceae – Pitanga), Lithraea brasiliensis (Anacardiaceae – Bugreiro), 
Maytenus ilicifolia (Celastraceae – Espinheira-santa, espécie protegida), Myrsine 
coriacea (Primulaceae – Caporora), Ocotea pulchella (Lauraceae – Canela-lageana), 
Podocarpus lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo), Roupala montana (Proteaceae 
– Carvalho-brasileiro, espécie protegida), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – 
Aroeira), Syagrus romanzoffiana (Arecaceae – Jerivá) e Xylosma ciliatifolium (Salicaceae 
– Sucará) (Figura 5.196). 

   
Figura 5.196 – Aspecto das espécies na vegetação montana em estágio inicial de 

sucessão secundária 
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O sub-bosque é constituído por espécies, com alturas que variam de 0,5 a 1 metro, 
tais como: Allophylus edulis (Sapindaceae – Vacum), Araucaria angustifolia 
(Araucariaceae – Araucária, Pinheiro-do-Paraná, espécie protegida), Clethra scabra 
(Clethraceae – Carne-de-vaca), Cupania vernalis (Sapindaceae – Cuvatã), Eugenia 
uniflora (Myrtaceae – Pitanga), Matayba elaeagnoides (Sapindaceae – Miguel-pintado), 
Miconia sp. (Melastomataceae), Panicum sp. (Poaceae) e Podocarpus lambertii 
(Podocarpaceae – Pinheiro-bravo (Figura 5.197). 

 
Figura 5.197 – Aspecto do sub-bosque no interior da vegetação montana em estágio 

inicial de sucessão secundária 

 

5.2.1.3.1.5. Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio Médio 
de Sucessão Secundária 

Esta tipologia ocupa uma área de 34.627,75m2, representando 0,92% da Área 
Específica de Análise ambiental. Ocorre na forma de pequenos fragmentos, um 
localizado na porção oeste e outro na porção centro-leste. Apresenta em sua estrutura 
fisionômica dois estratos bem definidos, não sendo encontrado um terceiro estrato, 
mesmo existindo alguns indivíduos de maior porte como a Araucaria angustifolia 
(Araucariaceae – Araucária, Pinheiro-do-Paraná) (Figura 5.198). 
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Figura 5.198 – Vista geral da vegetação montana em estágio médio de sucessão 

secundária na Área Específica de Análise Ambiental na porção centro-leste 

Neste estágio o dossel é mais heterogêneo, com alturas das espécies que variam 
de 12 a 14 metros, onde citam-se: Araucaria angustifolia (Araucariaceae – Araucária), 
Casearia sylvestris (Salicaceae – Cafezeiro-do-mato), Matayba ealegnoides 
(Sapindaceae – Miguel-pintado), Lithraea brasiliensis (Anacardiaceae – Bugreiro), 
Luehea divaricata (Malvaceae – Açoita-cavalo), Ocotea puberula (Lauraceae – Canela-
guaicá), Pimenta pseudocaryophyllus (Myrtaceae – Craveiro), Prunus brasiliensis 
(Rosaceae – Pessegueiro-bravo) e Schinus terebinthfolius (Anacardiaceae – Aroeira) 
(Figura 5.199). 

 
Figura 5.199 – Dossel da vegetação montana em estágio médio de sucessão secundária 

O segundo estrato, situado abaixo do dossel, apresenta espécies com alturas que 
variam de 9 a 11 m, tais como: Cedrela fissilis (Meliaceae – Cedro, espécie protegida), 
Clethra scabra (Clethraceae – Carne-de-vaca), Cupania vernalis (Sapindaceae – 
Cuvatã), Eriobothrya japonica (Rosaceae – Ameixeira, exótica), Eucalyptus sp. 
(Myrtaceae – Eucalipto, exótica), Jacaranda puberula (Bignoniaceae – Caroba), Ocotea 
pulchella (Lauraceae – Canela-lageana), Roupala brasiliensis (Proteaceae – Carvalho-
brasileiro, espécie protegida) e Syagrus romanzoffiana (Arecaceae – Jerivá) (Figura 
5.200). 
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Figura 5.200 – Aspecto do interior da vegetação montana em estágio médio de sucessão 

secundária 

 

O sub-bosque, ambiente situado abaixo dos estratos arbóreos, tem composição 
variada, em alguns locais estando denso e em outros raleado. Os indivíduos tem altura 
variando de 0,1 a 1,5 metros, com ocorrência das seguintes espécies: Allophylus edulis 
(Sapindaceae – Vacum), Cyperus spp. (Cyperaceae), Eugenia uniflora (Myrtaceae – 
Pitanga), Araucaria angustifolia (Araucariaceae – Araucária, Pinheiro-do-Paraná), Myrcia 
sp. (Myrtaceae – Guamirim), Pimenta pseudocaryophyllus (Myrtaceae – Craveiro), Piper 
guadichaudianum (Piperaceae), Podocarpus lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-
bravo), Roupala brasiliensis (Proteaceae – Carvalho-brasileiro), Sorocea bonplandii 
(Moraceae – Pimenteira) e Zanthoxyllum rhoimfolim (Rutaceae – Mamica-de-porca) 
(Figura 5.201 e Figura 5.202). 

 
Figura 5.201 – Sub-bosque da vegetação montana em estágio médio de sucessão 

secundária 
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Figura 5.202 – Porção sudoeste desprovida de sub-bosque 

 

As espécies de hábito epifítico começam a se instalar sobre os indivíduos 
arbóreos nesse estágio sucessional, todavia, nesta tipologia foi observada pouca 
diversidade: Acynthera sonderana (Orchidaceae), Oncidium sp. (Orchidaceae), 
Peperomia spp. (Piperaceae) (Figura 5.203), Polypodium hirsutissimum 
(Polypodiaceae), todas desprovidas de material fértil (flor e /ou fruto). 

 
Figura 5.203 – Peperomia spp. (Piperaceae), epífita encontrada sobre indivíduo arbóreo 

 

5.2.1.3.1.6. Vegetação com Influência Fluvial (Várzea) 

As áreas de Vegetação com Influência Fluvial, popularmente conhecidas como 
várzeas, campos edáficos ou campos de várzea, constituem um tipo de vegetação 
especialmente adaptada a um estresse hídrico. As várzeas são comunidades 
desenvolvidas sobre planícies aluviais e/ou em depressões periodicamente alagáveis de 
solos hidromórficos, estando associadas às florestas de galeria. Na Área Específica de 
Análise Ambiental, as várzeas são dominadas por espécies herbáceas e arbustivas, 
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também sendo observados indivíduos arbóreos de Erythrina crista-galli (Fabaceae – 
Corticeira-do-banhado) (Figura 5.204 e Figura 5.205). 

 
Figura 5.204 – Vegetação com influência fluvial (várzea) com domínio de Heydichium 

coronarium (Lírio-do-brejo), espécie aquática invasora 

 

 
Figura 5.205 – Em primeiro plano, espécies herbáceas e ao fundo Erythrina crista-galli 

(Corticeira-do-banhado) 

 

As várzeas são dominadas por espécies herbáceas e arbustivas e ocupam 
105.294,50m2, representando 2,81% da área total da Área Específica de Análise 
Ambiental, sendo constituída por: Cyperus ligularis (Cyperaceae), Eleocharis elegans 
(Cyperaceae), Eleocharis minima (Cyperaceae), Eleocharis sp. (Cyperaceae – Junco), 
Heydichium coronarium (Zingiberaceae – Lírio-do-brejo), Heteranthera reniformis 
(Pontederiaceae), Ludwigia spp. (Malvaceae – Cruz-de-malta), Mimosa ramosissima 
(Fabaceae – Nhapindá), Polygonum acuminatum (Polygonaceae – Erva-de-bicho), 
Senecio icoglossus (Asteraceae – Margarida-do-brejo) e Thypha dominguensis 
(Thyphaceae – Taboa) (Figura 5.206 e Figura 5.207). 
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Figura 5.206 – Vista geral de vegetação com influência fluvial (várzea) Thypha 

dominguensis (Taboa) 

 
Figura 5.207 – Vegetação com influência fluvial (várzea) com domínio de Mimosa 

ramosissima (Nhapindá) 

 

5.2.1.3.1.7. Capão com Espécies Exóticas 

Esta tipologia de uso do solo constitui uma comunidade vegetacional formada 
pelas seguintes espécies exóticas: Bambusa sp. (Poaceae – Bambú), Eucalyptus spp. 
(Myrtaceae – Eucalipto), Hovenia dulcis (Rhamnaceae – Uva-do-japão) e Pinus sp. 
(Pinaceae – Pinus). Trata-se de uma pequena superfície localizada na região norte da 
Área Específica de Análise Ambiental, ocupando3.303,08m2 (0,09%) (Figura 5.208). 
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Figura 5.208 – Interior do Capão com Espécies Exóticas com indivíduos de Bambusa sp. 

(Bambú) e Eucalyptus spp. (Eucalipto) 

 

Entremeadas a estas espécies também foram encontradas algumas espécies 
nativas, com alturas de 6 a 10 metros, tais como: Araucaria angustifolia (Araucariaceae 
– Araucária, Pinheiro-do-Paraná, espécie protegida por legislação) (Figura 5.209), 
Clethra scabra (Clethraceae – Carne-de-vaca), Myrsine coriacea (Primulaceae – 
Capororoca), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – Aroeira) e Solanum granuloso-
leprosum (Solanaceae – Fumo-bravo). 

 
Figura 5.209 – Indivíduos de Araucaria angustifolia (Araucária, Pinheiro-do-Paraná) no 

interior do capão de espécies exóticas 
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5.2.1.3.1.8. Reflorestamento de Eucalyptus spp. (Myrtaceae – 
Eucalipto) 

Esta classe de uso do solo ocupa uma superfície significativa na Área Específica 
de Análise Ambiental, ocupando 1.315.842,06m2 (35,13%). O principal representante 
destes cultivos é o Eucalyptus spp. (Myrtaceae – Eucalipto), espécie exótica e bastante 
utilizada no setor madeireiro. Em algumas porções nota-se o sub-bosque com 
regeneração da vegetação pioneira e algumas espécies nativas de porte arbóreo (Figura 
5.210). 

   
Figura 5.210 – Vista geral de porções com reflorestamento de Eucalyptus spp. 

(Eucalipto) 

 

5.2.1.3.1.9. Taquaral (Merostachys sp.) 

Essa tipologia corresponde a uma pequena mancha, com 14.694,72m2 (0,39%), 
situada na porção centro-leste da Área Específica de Análise Ambiental, sendo 
constituída predominantemente por indivíduos de Merostachys sp. (Poaceae – Taquara), 
espécie exótica (Figura 5.211). No interior do taquaral foram observadas, em pequena 
quantidade, as seguintes espécies nativas: Araucaria angustifolia (Araucariaceae – 
Araucária, Pinheiro-do-Paraná, espécie protegida), Campomanesia xanthocarpha 
(Myrtaceae – Guabiroba), Myrsine coriacea (Primulaceae – Capororoca), Luehea 
divaricata (Malvaceae – Açoita-cavalo) e Ocotea pulchella (Lauraceae – Canela-lageana) 
(Figura 5.212). 
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Figura 5.211 – Borda da porção com de Merostachys sp. (Taquara), exótica 

 

 
Figura 5.212 – Aspecto do interior Merostachys sp. (Taquara) 

 

5.2.1.3.1.10. Bambuzal (Bambusa sp.) e Bracatingal (Mimosa 
scabrella) 

Na porção centro-norte da Área Específica de Análise Ambiental foi evidenciado 
um plantio (15.628,41m² ou 0,42%) com espaçamento regular de de Bambusa sp. 
(Poaceae – Bambú), espécie exótica, e de Mimosa scabrella (Fabaceae – Bracatinga), 
espécie nativa comumente utilizada em plantios comerciais, com alturas variando entre 
7 e 11 metros (Figura 5.213). 
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Figura 5.213 – Vista geral de porção com Bambusa sp. (Bambú) e Mimosa scabrella 

(Bracatinga) na Área Específica de Análise Ambiental 

 

Entremeados a estes plantios foram observadas as seguintes espécies: Araucaria 
angustifolia (Araucariaceae – Araucária, Pinheiro-do-Paraná, espécie protegida por 
legislação Campomanesia xanthocarpha (Myrtaceae – Guabiroba), Myrsine coriacea 
(Primulaceae – Capororoca), Ocotea pulchella (Lauraceae – Canela-lageana), Vernonia 
discolor (Asteraceae – Vassourão-preto), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – 
Aroeira) e Solanum granuloso-leprosum (Solanaceae – Fumo-bravo) (Figura 5.214). 

 
Figura 5.214 – Aspecto do interior da área de bambuzal (Bambusa sp.) e Bracatingal 

(Mimosa scabrella 

 

5.2.1.3.1.11. Pastagem 

As pastagens ocupam 177.665,09m² (4,75%) da Área Específica de Análise 
Ambiental, tendo uma diversidade de espécies reduzida, com cobertura vegetal 
herbácea, constituída essencialmente pela espécie exótica Brachiaria spp. (Poaceae – 
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Braquiária) (Figura 5.215). Em meio às pastagens observam-se espécies arbóreas 
isoladas, nativas e exóticas (Figura 5.216), as quais serão tratadas no Item 5.2.1.3.4. 
Árvores Isoladas. 

 
Figura 5.215 – Vista geral de pastagens 

 

 
Figura 5.216 – Indivíduos de Pinus sp. (Pinus), exótica, em meio à pastagem 

 

5.2.1.3.1.12. Agricultura 

Na Área Específica de Análise Ambiental, a atividade relacionada à agricultura de 
subsistência diz respeito ao cultivo de feijão (Phaseolus vulgaris – Fabaceae) e tomate 
(Solanum lycorpersicum – Solanaceae) ocupando uma área de 18.137,48m2 (0,48%) 
(Figura 5.217). 
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Figura 5.217 – Plantio de Phaseolus vulgaris (Feijão) na Área Específica de Análise 

Ambiental 

 

5.2.1.3.1.13. Vias e edificações 

Esta classe de uso do solo ocupa 38.017,15m2 (1,01%) compreendendo as 
edificações (Figura 5.218) e vias ou trilhas (Figura 5.219) no interior da Área Específica 
de Análise Ambiental. 

 
Figura 5.218 – Residência localizada na Área Específica de Análise Ambiental 
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Figura 5.219 – Trilha no interior da Área Específica de Análise Ambiental 

 

5.2.1.3.2. Levantamento Fitossociológico 

Fitossociologia é um ramo da ecologia que estuda as comunidades vegetais do 
ponto de vista florístico, ecológico, corológico (distribuição das comunidades) e histórico 
(BRAUN-BLANQUET, 1979). Esses estudos buscam uma representação quali-
quantitativa de determinada comunidade vegetal, sendo apoiados basicamente pela 
taxonomia, além de outros parâmetros como os dendrométricos e os fitogeográficos. 

As comunidades vegetacionais foram submetidas à análise fitossociológica por 
meio de coleta de informações em 49 parcelas amostrais de 100 m2 (10m x 10m), assim 
distribuídas (Figura 5.220): 

 Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária – 17 Parcelas: 5, 6, 9, 16, 17, 19, 21, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
44 e 49; 

 Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária – 27 Parcelas: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 
29, 30, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 e 48; 

 Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária – 2 Parcelas: 22 e 25; e 

 Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária – 3 Parcelas: 2, 15 e 39. 

A fitossociologia é capaz de fornecer uma visão representativa da composição 
florística e da estrutura da comunidade. Os principais parâmetros fitossociológicos 
utilizados para caracterizar a distribuição espacial das espécies e famílias que compõem 
uma comunidade são: 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

347 
 

 Dominância 

De acordo com Lamprecht (1990), a dominância é o grau de cobertura das 
espécies como expressão do espaço por elas requerido. 

A Dominância absoluta (DoA) expressa a área basal de uma espécie na área e a 
Dominância Relativa (DoR) é a relação, em percentagem, da basal de uma espécie pela 
área basal total de todas as espécies amostradas. 

 Densidade: 

É o número de indivíduos em uma área determinada definida a partir da contagem 
dos exemplares (GREIG-SMITH, 1964; MATTEUCCI e COLMA, 1982). 

A Densidade absoluta (DA) considera o número de indivíduos de uma 
determinada espécie na área e a Densidade Relativa (DR) é a relação entre o número 
de indivíduos de uma espécie e o número de todas as espécies expresso em 
percentagem. 

 Frequência: 

É um atributo da probabilidade de encontrar um ou mais indivíduos em uma 
unidade amostral particular. Se expressa como porcentagem do número de unidades 
amostrais em que os atributos aparecem em relação com o número total de unidades 
amostrais (OOSTING, 1951; LAMPRECHT, 1964; MATTEUCCI e COLMA, 1982). 

Para Mueller-Dombois e Ellenberg (1974) a frequência relativa é a proporção, 
expressa em porcentagem, entre a frequência absoluta de cada espécie e a frequência 
absoluta total (soma das frequências absolutas de todas as espécies) por unidade de 
área. 

Frequência Absoluta (FA) é a relação entre o número de parcelas em que 
determinada espécie ocorre e o número total de parcelas amostradas e a Frequência 
Relativa (FR) é a relação entre a frequência absoluta de determinada espécie com a 
soma das frequências absolutas de todas as espécies. 

 Valor de Cobertura (VC): 

É obtido pelo somatório da densidade relativa e dominância relativa, permitindo 
representar numericamente a porcentagem aproximada da cobertura de cada espécie e 
de cada grupo de espécies nos distintos estratos de vegetação de uma comunidade, 
com isso se conhece melhor a importância sociológica das distintas espécies (BRAUN-
BLANQUET, 1979). Este índice é dado pelo somatório da densidade e a dominância 
relativa (DR e DoR). 
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 Valor de Importância (IVI): 

É a soma dos valores relativos de densidade, frequência e dominância de uma 
espécie, sendo seu valor máximo 300. Esse valor demonstra a representatividade desta 
espécie dentro da comunidade (CURTIS e MCINTOSH, 1951). 

 Índice de Diversidade de Shannon (H’): 

Demonstra a heterogeneidade da área estudada, baseado na densidade das 
espécies. Quanto maior for o valor de H', maior será a diversidade florística da população 
em estudo. Este índice pode expressar riqueza e uniformidade (MAGURRAN, 1989). 

 Equabilidade (J): 

É derivado do índice de diversidade de Shannon e permite representar a 
uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes (PIELOU, 
1966). Seu valor apresenta uma amplitude de 0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade 
máxima). 

 Índice de Simpson (C): 

O índice de Simpson reflete a probabilidade que dois indivíduos quaisquer, 
extraídos ao acaso em uma comunidade de tamanho infinito, pertencerem a diferentes 
espécies (MAGURRAN, 1989). Este índice fornece a ideia da probabilidade de se coletar 
aleatoriamente 2 indivíduos da comunidade, e obrigatoriamente pertencerem a espécies 
diferentes (GORENSTEIN, 2002). O valor estimado de C varia de 0 (zero) a 1 (um), 
sendo que para valores próximos de um, a diversidade é considerada menor. 
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5.2.1.3.2.1. Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária 

Nesta tipologia foram alocadas 17 parcelas, totalizando 234 indivíduos 
amostrados, distribuídos em 15 famílias botânicas e 19 espécies, das quais 2 ficaram 
determinadas em gênero (Eucalyptus sp. e Myrcia sp.) e 1 em família (Indeterminada 2 
– Aquifoliaceae) (Tabela 5.58). 

Tabela 5.58 – Dados das famílias amostradas na Vegetação Aluvial em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária 

Família Nº de Ind. % Total Parcelas 

ANACARDIACEAE 37 15,82 5, 6, 9, 19, 21, 24, 33, 38, 44, 49 

AQUIFOLIACEAE 4 1,71 5, 6, 9, 19 

ARAUCARIACEAE 1 0,43 35 

ARECACEAE 2 0,85 6, 21 

ASTERACEAE 31 13,26 6, 9, 16, 17, 24, 33, 34, 35, 36, 44, 49 

BIGNONIACEAE 13 5,56 33, 35, 36, 49 

CLETHRACEAE 27 11,54 6, 9, 19, 24, 31, 32, 38, 44 

EUPHORBIACEAE 10 4,27 5, 21, 34 

FABACEAE 1 0,43 49 

LAURACEAE 29 12,39 5, 6, 16, 17, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 44, 49 

MYRTACEAE 21 8,97 5, 9, 16, 17, 32, 34, 35, 36, 44, 49 

OLEACEAE 14 5,98 9, 21 

PINACEAE 6 2,56 16, 19, 38 

PODOCARPACEAE 17 7,26 6, 9, 17, 19, 31, 44 

SAPINDACEAE 21 8,97 6, 9, 16, 17, 19, 21, 31, 34, 35, 44, 49 

TOTAL 234 100,00 17 

 

Conforme apresentado na Tabela 5.58, dos 234 indivíduos amostrados, 37 
pertencem à família Anacardiaceae, sendo esta a mais representativa com 15,82%, 
presente nas Parcelas 5, 6, 9, 19, 21, 24, 33, 44 e 49, seguida por: Asteraceae, com 31 
(13,26%), Lauraceae com 29 indivíduos (12,39%), Clethraceae com 27 (11,54%), 
Myrtaceae e Sapindaceae com 21 cada uma (8,97%) (Figura 5.221). 
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Figura 5.221 – Gráfico demonstrando a distribuição das famílias amostradas na 

vegetação aluvial em Estágio Inicial de Sucessão Secundária 

 

A diversidade geral avaliada pelo índice de Shannon-Weaver (H’) foi de 2,94, 
variando individualmente entre as 17 parcelas de 1,09 a 2,07. O índice obtido para H’ 
demonstra que existe um equilíbrio quanto a distribuição dos indivíduos dentre as 
espécies avaliadas. 

O Índice de Dominância (C) geral foi de 0,93% e o Índice de Equabilidade de 
Pielou (J) foi de 0,89. Valores próximos da unidade indicam que todas as espécies 
encontradas nas parcelas são igualmente distribuídas, ou seja, há uma ocorrência 
uniforme das espécies nas 16 parcelas amostradas. O número de espécies amostradas 
(S) foi de 26, sendo que a Parcela 5 apresentou o maior número com 9 (Tabela 5.59). 
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Tabela 5.59 – Dados da Diversidade das parcelas alocadas na Vegetação Aluvial em Estágio 
Inicial de Sucessão Secundária 

Parcela Nº Ind. S In(S) H C J 

5 14 6 1,792 1,35 0,68 0,75 

6 19 8 2,079 1,81 0,84 0,87 

9 20 8 2,079 1,83 0,84 0,88 

16 14 5 1,609 1,22 0,66 0,76 

17 16 6 1,792 1,33 0,68 0,74 

19 17 7 1,946 1,72 0,84 0,88 

21 17 6 1,792 1,54 0,79 0,86 

24 10 3 1,099 0,90 0,6 0,82 

31 9 3 1,099 1,00 0,67 0,91 

32 14 3 1,099 0,89 0,56 0,81 

33 21 4 1,386 1,37 0,78 0,99 

34 7 5 1,609 1,55 0,9 0,96 

35 16 6 1,792 1,63 0,83 0,91 

36 7 4 1,386 1,28 0,81 0,92 

38 10 4 1,386 1,31 0,8 0,95 

44 14 7 1,946 1,85 0,89 0,95 

49 9 7 1,946 1,89 0,94 0,97 

Geral 234 19 2,944 2,56 0,91 0,87 

Jackknife T(95%) = 2,12   2,35 a 2,85 

Onde:  S: número de espécies amostradas; In(S): diversidade máxima; H: índices de diversidade de Shannon-
Weaver; C: índice de dominância de Simpson; J: Equabilidade de Pielou. 

 

As nove espécies de maior ocorrência foram: Schinus terebinthifolius 
(Anacardiaceae – Aroeira) com 34 indivíduos, Vernonia discolor (Asteraceae – 
Vassourão-preto) com 31, Ocotea pulchella (Lauraceae – Canela-lageana) com 29, 
Clethra scabra (Clethraceae – Carne-de-vaca) com 27, Allophylus edulis (Sapindaceae 
– Vacum) com 21, Podocarpus lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo) com 17, 
Ligustrum lucidum (Olecaeae – Alfeneiro, espécie exótica) com 14, Jacaranda puberula 
(Bignoniaceae – Caroba) com 13 e Sebastiania commersoniana (Euphorbiaceae – 
Branquilho) com 10 (Figura 5.222). 
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Figura 5.222 – Distribuição das Espécies na Vegetação Aluvial em estágio inicial de 

sucessão secundária 

As espécies com maiores Valores de Cobertura (VC%) foram: Schinus 
terebinthifolius (Anacardiaceae – Aroeira) com VC = 13,18%, Ocotea pulchella 
(Lauraceae – Canela-lageana) com VC = 12%, Clethra scabra (Clethraceae – Carne-de-
vaca) com VC = 10,31%, Eucalyptus sp. (Myrtaceae – Eucalipto, espécie exótica) com 
VC = 10,24% e Vernonia discolor (Asteraceae – Vassourão-preto) com VC =10,09%. 

Com relação à Dominância Relativa (DoR%) se destacaram as seguintes 
espécies: Eucalyptus sp. (Myrtaceae – Eucalipto, espécie exótica) com DoR = 16,64%, 
Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – Aroeira) com DoR = 11,84%, Ocotea pulchella 
(Lauraceae – Canela-lageana) com DoR = 11,6%, Clethra scabra (Clethraceae – Carne-
de-vaca) com DoR = 9,09% e Podocarpus lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo) 
com DoR = 7,65%. 
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Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae – Aroeira) foi a espécie que apresentou o 
maior percentual de Valor de Importância (VI%) com 12,41%, seguida por: Ocotea 
pulchella (Lauraceae – Canela-lageana) com VI = 12,35%, Vernonia discolor (Asteraceae 
– Vassourão-preto) com VI = 10,71%, Clethra scabra (Clethraceae – Carne-de-vaca) 
com VI = 9,77%, Allophylus edulis (Sapindaceae – Vacum) com VI = 8,44%, Eucalyptus 
sp. (Myrtaceae – Eucalipto, espécie exótica) com VI = 7,92%, e Podocarpus lambertii 
(Podocarpaceae – Pinheiro-brabo) com VI = 7,14%. 

Pode-se afirmar que nas parcelas realizadas nesta tipologia, três espécies 
exóticas apresentaram boa representatividade quanto ao número de indivíduos: 
Eucalyptus sp. (Myrtaceae – Eucalipto) com 9, Ligustrum lucidum (Olecaeae – Alfeneiro) 
com 14 e Pinus elliottii (Pinaceae – Pinus) com 6, sendo que o primeiro apresenta o 
maior índice de Dominância Relativa (DoR) com 16,64%. 

Na Tabela 5.60 estão relacionados os valores dos parâmetros fitossociológicos 
para os 234 indivíduos amostrados nesta tipologia. 
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Tabela 5.60 – Parâmetros fitossociológicos das parcelas realizadas na Vegetação Aluvial em Estágio Inicial de Sucessão Secundária 

Espécie 
N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC 

VC 

(%) 
VI 

VI 

(%) Nome Científico Nome Comum 

Jacaranda puberula Caroba 13 4 0,065 76,471 5,56 23,53 4,35 0,383 2,07 7,62 3,81 11,97 3,99 

Podocarpus lambertii Pinheiro-bravo 17 6 0,240 100,000 7,26 35,29 6,52 1,413 7,65 14,91 7,46 21,43 7,14 

Campomanesia xanthocarpa Guabiroba 2 1 0,015 11,765 0,85 5,88 1,09 0,086 0,47 1,32 0,66 2,409 0,80 

Vernonia discolor Vassourão-preto 31 11 0,218 182,353 13,25 64,71 11,96 1,282 6,94 20,18 10,09 32,140 10,71 

Myrcia rostrata Guamirim 5 3 0,032 29,412 2,14 17,65 3,26 0,191 1,03 3,16 1,58 6,430 2,14 

Allophylus edulis Vacum 21 11 0,138 123,529 8,97 64,71 11,96 0,811 4,39 13,36 6,68 25,32 8,44 

Clethra scabra Carne-de-vaca 27 8 0,285 158,824 11,54 47,06 8,70 1,679 9,09 20,62 10,31 29,32 9,77 

Schinus terebinthifolius Aroeira 34 10 0,372 200,000 14,53 58,82 10,87 2,187 11,84 26,36 13,18 37,23 12,41 

Ligustrum lucidum Alfeneiro 14 2 0,129 82,353 5,98 11,76 2,17 0,756 4,09 10,07 5,04 12,24 4,08 

Pinus elliottii Pinus 6 3 0,284 35,294 2,56 17,65 3,26 1,668 9,02 11,58 5,79 14,85 4,95 

Sebastiania commersoniana Branquilho 10 3 0,138 58,824 4,27 17,65 3,26 0,813 4,40 8,67 4,34 11,93 3,98 

Lithraea brasiliensis Bugreiro 3 2 0,038 17,647 1,28 11,76 2,17 0,221 1,20 2,48 1,24 4,654 1,55 

Syagrus romanzoffiana Jerivá 2 2 0,116 11,765 0,85 11,76 2,17 0,685 3,71 4,56 2,28 6,735 2,24 

Indeterminada 2  4 4 0,066 23,529 1,71 23,53 4,35 0,391 2,12 3,82 1,91 8,172 2,72 

Myrcia sp  5 5 0,08 29,412 2,14 29,41 5,43 0,469 2,54 4,67 2,34 10,112 3,37 

Ocotea pulchella Canela-lageana 29 12 0,365 170,588 12,39 70,59 13,04 2,144 11,6 23,99 12,00 37,041 12,35 

Eucalyptus sp. Eucalipto 9 3 0,523 52,941 3,85 17,65 3,26 3,076 16,64 20,48 10,24 23,75 7,92 

Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná 1 1 0,012 5,882 0,43 5,88 1,09 0,071 0,39 0,81 0,41 1,899 0,63 
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Espécie 
N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC 

VC 

(%) 
VI 

VI 

(%) Nome Científico Nome Comum 

Mimosa scabrella Bracatinga 1 1 0,026 5,882 0,43 5,88 1,09 0,152 0,82 1,25 0,63 2,337 0,78 

Total 234 17 3,142 1376,471 100 541,18 100 18,479 100 200 100 300 100 

Onde:   N: número de indivíduos, U: N° parcelas onde a espécie foi observada, AB: área basal (m2), DA: densidade absoluta (ind/ha), DR: densidade relativa, FA: frequência 
absoluta (%), FR: frequência relativa, DoA: dominância absoluta (%), DoR: dominância relativa (%), VC: valor de cobertura (%), %VC: percentagem de VC, VI: valor de 
importância,,%VI: percentagem do VI 
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5.2.1.3.2.2. Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Médio de 
Sucessão Secundária 

Na avaliação quantitativa desta tipologia foram encontrados 389 indivíduos, 
distribuídos em 38 espécies pertencentes a 25 famílias botânicas. Do total de espécies 
identificadas, 4 ficaram determinadas em gênero: Eucalyptus sp. (Myrtaceae – 
Eucalipto), Eugenia sp. (Myrtaceae – Cambuí), Myrcia sp. (Myrtaceae) e Ocotea sp. 
(Lauraceae – Canela) e 1 ficou determinada em família (Indeterminada 2 – Aquifoliaceae) 
(Tabela 5.61). 

Tabela 5.61 – Dados das famílias amostradas na Vegetação Aluvial em Estágio Médio de 
Sucessão Secundária 

Família Nº de Ind. % Total Parcelas 

ANACARDIACEAE 23 5,91 7, 10, 11, 13, 18, 41, 42, 43, 46, 48 

AQUIFOLIACEAE 7 1,80 1, 8, 14, 26, 28, 45 

ARAUCARIACEAE 5 1,29 11, 41 

ARECACEAE 3 0,77 13, 14 

ASTERACEAE 27 6,94 7, 8, 12, 18, 20, 26, 28, 46, 47 

BIGNONIACEAE 21 5,40 4, 7, 10, 11, 14, 26, 28, 37, 40 

CANELLACEAE 28 7,20 
1, 10, 12, 13, 14, 18, 23, 26, 37, 40, 7, 41, 

43 

CLETHRACEAE 35 9,00 1, 11, 20, 28, 29, 3, 42, 43, 45, 46, 47 

EUPHORBIACEAE 5 1,29 30 

LAMIACEAE 9 2,31 8, 11, 13, 43 

LAURACEAE 35 9,00 
1, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 20, 23, 26, 27, 28, 

29, 37, 41, 46, 48 

MALVACEAE 14 3,60 20, 27, 28, 40, 43 

MELIACEAE 3 0,77 4, 27, 40 

MYRTACEAE 32 8,23 
3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 23, 26, 27, 29, 

30, 47, 48 

PINACEAE 3 0,77 42, 48 

PODOCARPACEAE 14 3,60 1, 18, 23, 30, 41, 42, 43 

PRIMULACEAE 6 1,54 1, 12, 18, 23, 27 

PROTEACEAE 2 0,51 26 

ROSACEAE 12 3,08 3, 4, 8, 45, 47 

RUTACEAE 12 3,08 10, 11, 13, 14, 18, 20 

SALICACEAE 12 3,08 1, 7, 8, 12, 27, 46, 47 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

358 
 

Família Nº de Ind. % Total Parcelas 

SAPINDACEAE 60 15,42 
1,3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 26, 27, 

28, 30, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 

SOLANACEAE 1 0,26 47 

STYRACACEAE 19 4,89 3, 8, 10, 11, 28, 40, 42, 43 

WINTERACEAE 1 0,26 48 

TOTAL 389 100,00 27 

 

A família com maior número de indivíduos foi Sapindaceae com 60, que 
corresponde a 15,42% do total de indivíduos amostrados, seguida por: Lauraceae e 
Clethraceae com 35 (9,00%) cada uma, Myrtaceae com 32 (8,23%), Canellaceae com 
28 (7,20%), Asteraceae com 27 (6,94%) e Styracaceae com 19 (4,89%). A Figura 5.223 
apresenta o gráfico de distribuição das famílias nas parcelas amostradas. 

O Índice de Diversidade Geral Shannon-Weaver (H’ – Shannon-Weaver) 
(MAGURRAN, 1989) foi de 3,63 variando de 1,09 a 2,39 nas 27 parcelas. Estes valores 
representam uma diversidade mediana que pode ser esperado para uma floresta com 
alguma intervenção antrópica, no estágio de sucessão secundária e no domínio da 
floresta Ombrófila Mista. 

A equabilidade de Pielou (J) geral foi de 0,92, variando de 0,81 a 0,97 nas parcelas 
amostradas, sendo este índice bastante utilizado para avaliar a dominância ecológica de 
espécies arbóreas, variando de 0 a 1, onde os valores tendendo a 1 indicam uma 
situação em que todas as espécies teriam o mesmo número de indivíduos, o que 
significaria a ausência de dominância ecológica. Em contrapartida, tendendo a 0, haveria 
uma elevada dominância de uma única espécie, a qual consideraria a maior parte dos 
indivíduos amostrados. 

A diversidade não está correlacionada à densidade de indivíduos na população, 
mas sim ao conjunto de espécies e o seu número de representantes. A diversidade é 
composta por dois elementos: a variedade e a abundância relativa das espécies. 
Segundo Mueller-Dombois e Ellenberg (1974), na maioria das vezes os estudos de 
diversidade estão relacionados aos padrões de variação espacial e ambiental. Desse 
modo, quanto maior a variação ambiental, maior será a diversidade de espécies do 
ecossistema. Entretanto, as medidas de diversidade resultantes de índices podem servir 
como indicadores do equilíbrio de sistemas ecológicos, funcionando como ferramenta 
para o manejo ambiental (MAGURRAN, 1988). 
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Figura 5.223 – Gráfico demonstrando a distribuição das famílias amostradas na 

vegetação aluvial em estágio médio de sucessão secundária 

 

O Índice de Dominância (C) geral foi de 0,96%, variando entre as parcelas de 0,56 
a 0,94%. Quanto ao número de indivíduos (N), as Parcelas 11 e 27 foram as que tiveram 
o maior número de indivíduos, com 22 cada uma. A Parcela 11 foi a que obteve o maior 
número de espécies, com 11 (Tabela 5.62). 
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Tabela 5.62 – Dados da Diversidade das parcelas alocadas na Floresta Aluvial em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária 

Parcela Nº Ind. S In(S) H C J 

1 13 8 2,079 1,99 0,92 0,96 

3 13 7 1,946 1,73 0,85 0,89 

4 15 5 1,609 1,40 0,77 0,87 

7 19 10 2,303 2,06 0,88 0,89 

8 19 8 2,079 1,68 0,77 0,81 

10 16 10 2,303 2,13 0,92 0,92 

11 22 11 2,398 2,24 0,92 0,93 

12 9 7 1,946 1,83 0,92 0,94 

13 17 10 2,303 2,15 0,92 0,93 

14 15 10 2,303 2,21 0,94 0,96 

18 19 9 2,197 1,98 0,88 0,90 

20 11 5 1,609 1,37 0,76 0,85 

23 11 6 1,792 1,59 0,84 0,89 

26 17 10 2,303 2,20 0,93 0,96 

27 22 8 2,079 1,86 0,86 0,89 

28 13 8 2,079 1,93 0,90 0,93 

29 14 3 1,099 0,89 0,56 0,81 

30 11 5 1,609 1,41 0,78 0,92 

37 9 4 1,386 1,27 0,78 0,97 

40 12 8 2,079 2,02 0,94 0,93 

41 14 6 1,792 1,67 0,86 0,97 

42 14 6 1,792 1,73 0,88 0,95 

43 12 9 2,197 2,09 0,94 0,93 

45 8 5 1,609 1,49 0,86 0,91 

46 11 5 1,609 1,47 0,82 0,87 

47 18 7 1,946 1,69 0,83 0,88 

48 15 7 1,946 1,71 0,83 0,88 

Geral 389 28 3,638 3,34 0,96 0,92 

Jackknife T(95%) = 2,06   3,34 a 3,59 

Onde:  S: número de espécies amostradas; In(S): diversidade máxima; H: índices de diversidade de Shannon-
Weaver; C: índice de dominância de Simpson; J: Equabilidade de Pielou. 
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Da análise dos parâmetros fitossociológicos, Clethra scabra (Clethraceae – 
Carne-de-vaca) foi a espécie mais abundante com 35 indivíduos, seguida por: 
Capsicodendron dinisii (Canellaceae – Pimenteira) com 28, Allophylus edulis 
(Sapindaceae – Vacum) com 26, Jacaranda puberula (Bignoniaceae – Caroba) com 21, 
Cupania vernalis (Sapindaceae – Cuvatã) e Matayba elaeagnoides (Sapindaceae – 
Miguel-pintado) com 17 cada uma, Luehea divaricata (Malvaceae – Açoita-cavalo), 
Podocarpus lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo) e Schinus terebinthifolius 
(Anacardiaceae – Aroeira) com 14 cada uma, e Cinnamomum sellowianum (Lauraceae 
– Canela-alho) com 13 (Figura 5.224). 

 
Figura 5.224 – Distribuição das Espécies na vegetação aluvial em estágio médio 

sucessão secundária 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

362 
 

As seis espécies que se destacaram com os maiores Valores de Importância (VI) 
foram: Clethra scabra (Clethraceae – Carne-de-vaca) com VI = 7,55%, Capsicodendron 
dinisii (Canellaceae – Pimenteira) com VI = 6,04%, Luehea divaricata (Malvaceae – 
Açoita-cavalo) com VI = 5,7%, Allophylus edulis (Sapindaceae – Vacum) com VI = 5,07%, 
Cupania vernalis (Sapindaceae – Cuvatã) com VI = 4,85% e Jacaranda puberula 
(Bignoniaceae – Caroba) com VI = 4,74% (Figura 5.225). 

Clethra scabra (Clethraceae – Carne-de-vaca) apresentou o maior índice quanto 
ao Valor de Cobertura (VC%) com 8, 53%, seguida por: Luehea divaricata (Malvaceae – 
Açoita-cavalo) com VC = 7,29%, Capsicodendron dinisii (Canellaceae – Pimenteira) com 
VC = 5,76%, Ocotea puberula (Lauraceae _- Canela-guaicá) com VC = 5,53% e 
Cinnamomum sellowianum (Lauraceae – Canela-alho) com VC = 5,27.%. 

 
Figura 5.225 – Distribuição do Valor de Importância (VI) e Número de Indivíduos (N) na 

vegetação aluvial em estágio médio de sucessão secundária 
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Os dados comprovam que Luehea divaricata (Malvaceae – Açoita-cavalo) foi a 
espécie que apresentou maior valor de Dominância Absoluta (DoA = 3,58%) devido ao 
porte expressivo de seus indivíduos, por dentre os quatorze evidenciados. Nota-se a 
influência do porte das árvores na DoA quando a Luehea divaricata é comparada com 
Clethra scabra (Clethraceae – Carne-de-vaca), que apesar de apresentar maior número 
de indivíduos (35 indivíduos) teve DoA de 2, 63%. 

Em relação à classificação sucessional, das 33 espécies amostradas nas 24 
parcelas, pode-se afirmar que 23 são espécies secundárias: Allophylus edulis, Araucaria 
angustifolia, Casearia sylvestris, Cinnamomum sellowianum, Cupania vernalis, Eugenia 
sp., Ilex theezans, Jacaranda puberula, Luehea divaricata, Matayba elaegnoides, Myrcia 
sp, Myrcia rostrata, Myrsine coriacea, Ocotea puberula, Ocotea pulchella, Ocotea sp., 
Podocarpus lambertii, Prunus brasiliensis, Roupala brasiliensis, Sebastiania 
commersoniana, Syagrus romanzoffiana, Styrax leprosus e Vitex megapotamica, sendo 
que a principal característica destas espécies é a capacidade de estabelecimento no 
sub-bosque de florestas em estágios sucessionais intermediários (vegetação em estágio 
médio). 

Ainda em relação a todas as espécies observadas nas parcelas, 25 tem dispersão 
zoocórica, representando 76% das espécies amostradas: Allophylus edulis 
(Sapindaceae – Vacum), Araucaria angustifólia (Araucariaceae – Pinheiro-do-Paraná), 
Capsicodendron dinisii (Canellaceae – Pimenteira), Casearia sylvestris (Salicaceae – 
Cafezeiro-bravo), Cinnamomum sellowianum (Lauraceae – Canela-alho), Cupania 
vernalis (Sapindaceae – Cuvatã), Eugenia sp. (Myrtaceae), Ilex theezans (Aquifoliaceae 
– Caúna), Lithraea brasiliensis (Anacardiaceae – Bugreiro), Matayba elaeagnoides 
(Sapindaceae – Miguel-pintado), Myrcia sp (Myrtaceae), Myrcia rostrata (Myrtaceae – 
Guamirim), Myrsine coriacea (Primulaceae – Capororoca), Ocotea puberula (Lauraceae 
– Canela-guaicá), Ocotea pulchella (Lauraceae – Canela-lageana), Ocotea sp. 
(Lauraceae – Canela), Pimenta pseudocaryophyllus (Myrtaceae – Craveiro), Podocarpus 
lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo), Prunus brasiliensis (Rosaceae – 
Pessegueiro-bravo), Roupala brasiliensis (Proteaceae – Carvalho-brasileiro), Schinus 
terebintifolius (Anacardiaceae – Aroeira), Syagrus romanzoffiana (Arecaceae – Jerivá), 
Styrax leprosus (Styracaceae), Vitex megapotamica (Lamiaceae – Tarumã) e 
Zanthoxylum rhoifolium (Rutaceae – Mamica-de-cadela). 

A grande proporção de espécies zoocóricas confirma a importância dos animais 
para a dispersão de sementes e, consequentemente, para a manutenção do fluxo gênico 
das florestas, de forma que a redução das populações animais pode ter implicações 
diretas na regeneração natural das florestas. 

Estima-se que nas florestas tropicais entre 50% a 90% de todas as árvores são 
dispersas por animais (zoocoria), enquanto cerca de 20% a50% das espécies de aves e 
mamíferos consomem frutos ao menos durante parte do ano (FLEMING, 1987). Na Mata 
Atlântica, cerca de 87% de todas as árvores produzem frutos carnosos, mas pode chegar 
a mais de 90% em algumas áreas (CAMPASSI, 2002; GALETTI, 1996). 

Os parâmetros fitossociológicos calculados para as 27 parcelas locadas nesta 
tipologia estão relacionados na Tabela 5.63. 
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Tabela 5.63 – Parâmetros fitossociológicos das parcelas realizadas na Vegetação Aluvial em Estágio Médio de Sucessão Secundária 

Espécie 
N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC 

VC 

(%) 
VI 

VI 

(%) Nome Científico Nome Comum 

Jacaranda puberula Caroba 21 9 0,375 77,778 5,40 32,14 4,57 1,391 4,26 9,656 4,83 14,225 4,74 

Podocarpus lambertii Pinheiro-bravo 14 7 0,201 51,852 3,60 25,00 3,55 0,745 2,28 5,881 2,94 9,434 3,14 

Vernonia discolor Vassourão-preto 12 5 0,287 44,444 3,08 17,86 2,54 1,061 3,25 6,334 3,17 8,872 2,96 

Prunus brasiliensis Pessegueiro-bravo 12 5 0,174 44,444 3,08 17,86 2,54 0,643 1,97 5,054 2,53 7,592 2,53 

Myrcia rostrata Guamirim 5 3 0,020 18,519 1,29 10,71 1,52 0,075 0,23 1,515 0,76 3,038 1,01 

Ocotea puberula Canela-guaicá 12 6 0,704 44,444 3,08 21,43 3,05 2,608 7,98 11,069 5,53 14,115 4,7 

Piptocarpha angustifolia Vassourão-branco 6 2 0,189 22,222 1,54 7,14 1,02 0,699 2,14 3,684 1,84 4,699 1,57 

Cedrela fissilis Cedro 3 3 0,072 11,111 0,77 10,71 1,52 0,268 0,82 1,593 0,8 3,116 1,04 

Allophylus edulis Vacum 26 13 0,171 96,296 6,68 46,43 6,6 0,634 1,94 8,624 4,31 15,223 5,07 

Clethra scabra Carne-de-vaca 35 11 0,712 129,630 9,00 39,29 5,58 2,637 8,07 17,069 8,53 22,653 7,55 

Pimenta pseudocaryophyllus Craveiro 8 6 0,080 29,630 2,06 21,43 3,05 0,296 0,91 2,963 1,48 6,009 2 

Schinus terebinthifolius Aroeira 14 5 0,129 51,852 3,60 17,86 2,54 0,476 1,46 5,057 2,53 7,595 2,53 

Ilex theezans Caúna 4 3 0,087 14,815 1,03 10,71 1,52 0,321 0,98 2,011 1,01 3,534 1,18 

Pinus elliottii Pinus 3 2 0,131 11,111 0,77 7,14 1,02 0,486 1,49 2,258 1,13 3,273 1,09 

Solanum granuloso-leprosum Fumo-bravo 1 1 0,003 3,704 0,26 3,57 0,51 0,012 0,04 0,293 0,15 0,801 0,27 

Sebastiania commersoniana Branquilho 5 1 0,102 18,519 1,29 3,57 0,51 0,378 1,16 2,443 1,22 2,95 0,98 

Gochnatia polymorpha Cambará 9 4 0,301 33,333 2,31 14,29 2,03 1,116 3,42 5,73 2,86 7,76 2,59 

Drymis brasiliensis Cataia 1 1 0,025 3,704 0,26 3,57 0,51 0,092 0,28 0,54 0,27 1,048 0,35 
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Espécie 
N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC 

VC 

(%) 
VI 

VI 

(%) Nome Científico Nome Comum 

Lithraea brasiliensis Bugreiro 9 7 0,270 33,333 2,31 25,00 3,55 0,999 3,06 5,372 2,69 8,925 2,98 

Capsicodendron dinisii Pimenteira 28 13 0,381 103,704 7,2 46,43 6,60 1,411 4,32 11,519 5,76 18,118 6,04 

Syagrus romanzoffiana Jerivá 3 2 0,175 11,111 0,77 7,14 1,02 0,648 1,98 2,754 1,38 3,769 1,26 

Luehea divaricata Açoita-cavalo 14 5 0,968 51,852 3,6 17,86 2,54 3,584 10,97 14,573 7,29 17,111 5,70 

Roupala brasiliensis Carvalho-brasileiro 2 1 0,113 7,407 0,51 3,57 0,51 0,417 1,28 1,791 0,90 2,299 0,77 

Matayba elaeagnoides Miguel-pintado 17 10 0,389 62,963 4,37 35,71 5,08 1,439 4,41 8,777 4,39 13,853 4,62 

Myrsine coriacea Capororoca 6 5 0,123 22,222 1,54 17,86 2,54 0,456 1,40 2,938 1,47 5,476 1,83 

Vitex megapotamica Tarumã 9 4 0,141 33,333 2,31 14,29 2,03 0,522 1,60 3,912 1,96 5,942 1,98 

Cinnamomum sellowianum Canela-alho 13 7 0,634 48,148 3,34 25,00 3,55 2,350 7,19 10,536 5,27 14,089 4,70 

Casearia sylvestris Cafezeiro-bravo 12 7 0,154 44,444 3,08 25,00 3,55 0,571 1,75 4,833 2,42 8,386 2,80 

Eugenia sp. Cambuí 9 6 0,112 33,333 2,31 21,43 3,05 0,416 1,27 3,587 1,79 6,633 2,21 

Myrcia sp  7 5 0,034 25,926 1,8 17,86 2,54 0,127 0,39 2,188 1,09 4,726 1,58 

Styrax leprosus  19 8 0,454 70,370 4,88 28,57 4,06 1,68 5,14 10,027 5,01 14,088 4,70 

Ocotea pulchella Canela-lageana 8 5 0,224 29,630 2,06 17,86 2,54 0,829 2,54 4,596 2,30 7,134 2,38 

Cupania vernalis Cuvatã 17 11 0,406 62,963 4,37 39,29 5,58 1,505 4,61 8,977 4,49 14,561 4,85 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 12 6 0,123 44,444 3,08 21,43 3,05 0,456 1,39 4,480 2,24 7,526 2,51 

Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná 5 2 0,017 18,519 1,29 7,14 1,02 0,064 0,20 1,480 0,74 2,496 0,83 

Indeterminada 2  3 3 0,076 11,111 0,77 10,71 1,52 0,282 0,86 1,633 0,82 3,156 1,05 

Ocotea sp. Canela 2 1 0,135 7,407 0,51 3,57 0,51 0,500 1,53 2,046 1,02 2,553 0,85 
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Espécie 
N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC 

VC 

(%) 
VI 

VI 

(%) Nome Científico Nome Comum 

Eucalyptus sp. Eucalipto 3 2 0,127 11,111 0,77 7,14 1,02 0,469 1,44 2,207 1,1 3,223 1,07 

Total 389 27 8,819 1440,741 100 703,57 100 32,663 100 200 100 300 100 

Onde:   N: número de indivíduos, U: N° parcelas onde a espécie foi observada, AB: área basal (m2), DA: densidade absoluta (ind/ha), DR: densidade relativa, FA: frequência 
absoluta (%), FR: frequência relativa, DoA: dominância absoluta (%), DoR: dominância relativa (%), VC: valor de cobertura (%), %VC: percentagem de VC, VI: valor de 
importância,,%VI: percentagem do VI 
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5.2.1.3.2.3. Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária 

Nos remanescentes da vegetação montana em estágio inicial de sucessão 
secundária foram instaladas 2 parcelas, onde se encontraram 29 indivíduos, distribuídos 
em 6 famílias botânicas e 9 espécies, das quais 2 ficaram determinadas em gênero: 
Eupatorium sp. (Asteraceae – Vassoura) e Ocotea sp. (Lauraceae – Canela) (Tabela 
5.64). 

Tabela 5.64 – Dados das famílias amostradas na Vegetação Montana em Estágio Inicial de 
Sucessão Secundária 

Família Nº de Ind. % Total Parcelas 

ANACARDIACEAE 1 3,45 22 

ASTERACEAE 10 34,48 22, 25 

BIGNONIACEAE 2 6,90 22 

LAURACEAE 7 24,14 22 

SAPINDACEAE 8 27,58 22 

SOLANACEAE 1 3,45 25 

TOTAL 29 100,00 2 

 

A família com maior número de indivíduos foi Asteraceae com 10, representando 
34,48% do total das famílias amostradas, seguida por: Sapindaceae com 8 (27,58%), 
Lauraceae com 7 (24,14%) e Bignoniaceae com 2 (6,90%) (Figura 5.226). 
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Figura 5.226 – Gráfico demonstrando a distribuição das famílias amostradas na 

vegetação montana em estágio inicial de sucessão secundária 

 

A diversidade geral avaliada pelo índice de Shannon-Weaver (H’; MAGURRAN, 
1989) foi de 1,91, variando individualmente entre as duas parcelas de 0,8 a 1,65. O total 
geral deste índice demonstra claramente a baixa riqueza de espécies e uma distribuição 
não uniforme dos indivíduos. 

O índice de Dominância (C) geral foi de 0,85%. O número de espécies amostradas 
nas 2 parcelas foi 9. A Parcela 22 foi a que obteve o maior número de indivíduos (22) e 
o maior número de espécies (7). 

A equabilidade das parcelas (J) foi de 0,87%, demonstrando que as porções com 
essa tipologia têm baixa diversidade, em razão de já ter passado por alterações na sua 
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estrutura, devido ações antrópicas ocorridas no passado ou até da própria natureza 
(Tabela 5.65). 

Tabela 5.65 – Dados da Diversidade das parcelas alocadas na Vegetação Montana em Estágio 
Inicial de Sucessão Secundária 

Parcela Nº Ind. S In(S) H C J 

22 22 7 1,946 1,65 0,81 0,85 

25 7 3 1,099 0,80 0,52 0,73 

Geral 29 9 2,197 1,91 0,85 0,87 

Jackknife T(95%) = 12,71   -2,85 a 8,05 

Onde:  S: número de espécies amostradas; In(S): diversidade máxima; H: índices de diversidade de Shannon-
Weaver; C: índice de dominância de Simpson; J: Equabilidade de Pielou. 

 

Allophylus edulis (Sapindaceae – Vacum) foi a espécie que apresentou o maior 
número de indivíduos com 8, seguida por: Eupatorium sp. (Asteraceae – Vassoura), 
Ocotea puberula (Lauraceae – Canela-guaicá) e Vernonia discolor (Asteraceae – 
Vassourão-preto) com 5 cada uma, e Jacaranda puberula (Bignoniaceae – Caroba) com 
2 (Figura 5.227). 
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Figura 5.227 – Distribuição das Espécies na vegetação montana em estágio inicial de 

sucessão secundária 

 

A espécie com maior Valor de Importância (VI%) no dossel foi Vernonia discolor 
(Asteraceae – Vassourão-preto) com VI = 21,31% seguida por: Allophylus edulis 
(Sapindaceae – Vacum) com VI = 18,57%, Eupatorium sp. (Asteraceae – Vassoura) com 
VI = 14,91%, Ocotea puberula (Lauraceae – Canela-guaicá) com VI = 13,5% e Jacaranda 
puberula (Bignoniaceae – Caroba) com VI = 10,6%. 

Quanto a Dominância Relativa (DoR), 4 espécies apresentaram alto índice: 
Vernonia discolor (Asteraceae – Vassourão-preto) com DoR = 36,7%, Allophylus edulis 
(Sapindaceae – Vacum) com DoR = 18,13%, Jacaranda puberula (Bignoniaceae – 
Caroba) com DoR = 14,9% e Ocotea puberula (Lauraceae – Canela-guaicá) com DoR = 
13,26% (Figura 5.228). 
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Figura 5.228 – Distribuição do Valor de Importância (VI) e Número de Indivíduos (N) na 

vegetação montana em estágio inicial de sucessão secundária 

 

Os parâmetros fitossociológicos calculados para as 2 parcelas locadas nesta 
tipologia estão relacionados na Tabela 5.66. 
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Tabela 5.66 – Parâmetros fitossociológicos das parcelas realizadas na Vegetação Montana em Estágio Inicial de Sucessão Secundária 

Espécie 
N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC 

VC 

(%) 
VI 

VI 

(%) Nome Científico Nome Comum 

Jacaranda puberula Caroba 2 1 0,031 100 6,90 25 10 1,560 14,90 21,794 10,90 31,794 10,60 

Vernonia discolor Vassourão-preto 5 1 0,077 250 17,24 25 10 3,844 36,70 53,943 26,97 63,943 21,31 

Ocotea puberula Canela-guaicá 5 1 0,028 250 17,24 25 10 1,389 13,26 30,497 15,25 40,497 13,50 

Allophylus edulis Vacum 8 1 0,038 400 27,59 25 10 1,899 18,13 45,715 22,86 55,715 18,57 

Schinus terebinthifolius Aroeira 1 1 0,002 50 3,45 25 10 0,078 0,75 4,194 2,10 14,194 4,73 

Solanum granuloso-leprosum Fumo-bravo 1 1 0,004 50 3,45 25 10 0,210 2,01 5,457 2,73 15,457 5,15 

Eupatorium sp. Vassoura 5 2 0,016 250 17,24 50 20 0,785 7,50 24,738 12,37 44,738 14,91 

Ocotea sp. Canela 1 1 0,005 50 3,45 25 10 0,249 2,38 5,824 2,91 15,824 5,27 

Ocotea pulchella Canela-lageana 1 1 0,009 50 3,45 25 10 0,460 4,39 7,837 3,92 17,837 5,95 

Total 29 2 0,209 1450 100 250 100 10,475 100 200 100 300 100 

Onde:   N: número de indivíduos, U: N° parcelas onde a espécie foi observada, AB: área basal (m2), DA: densidade absoluta (ind/ha), DR: densidade relativa, FA: frequência 
absoluta (%), FR: frequência relativa, DoA: dominância absoluta (%), DoR: dominância relativa (%), VC: valor de cobertura (%), %VC: percentagem de VC, VI: valor de 
importância,,%VI: percentagem do VI 
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5.2.1.3.2.4. Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio Médio 
de Sucessão Secundária 

Nesta tipologia foram alocadas 3 parcelas, sendo amostrados 38 indivíduos, 
distribuídos em 17 espécies e em 11 famílias botânicas. Das 17 espécies, 1 ficou 
determinada em gênero (Myrcia sp.), uma em família (Rosaceae) e uma indeterminada 
(Indeterminada 4) (Tabela 5.67). 

Tabela 5.67 – Dados das famílias amostradas na Vegetação Montana em Estágio Médio de 
Sucessão Secundária 

Família Nº de Ind. % Total Parcelas 

BIGNONIACEAE 2 5,88 2, 15 

CLETHRACEAE 1 2,94 39 

LAURACEAE 3 8,83 15 

MELIACEAE 1 2,94 15 

MYRTACEAE 4 11,77 2, 15, 39 

PRIMULACEAE 1 2,94 2 

ROSACEAE 9 26,47 2, 15, 39 

RUTACEAE 2 5,88 15 

SALICACEAE 2 5,88 2 

SAPINDACEAE 8 26,53 2, 15 39 

STYRACACEAE 1 2,94 15 

TOTAL 34(1) 100,00 3 

1 – O total não soma 38 indivíduos tendo em vista que 4 indivíduos, classificados como Indeterminada 4, não foi 
possível determinar a família 

 

Das famílias amostradas, Rosaceae foi a que apresentou o maior número de 
indivíduos (9 ou 26,47%), seguida por: Sapindaceae com 8 (23,53%), Myrtaceae com 4 
(11,77%) e Lauraceae com 3 (8,82%) (Figura 5.229). 
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Figura 5.229 – Gráfico demonstrando a distribuição das famílias amostradas na 

vegetação montana em estágio médio de sucessão secundária 

 

A diversidade geral avaliada pelo índice de Shannon-Weaver (H’; MAGURRAN, 
1989) foi de 2,12. O Índice obtido para H’ demonstra uma boa diversidade, riqueza e a 
distribuição uniforme dos indivíduos dentre as espécies amostradas. A Parcela 15 foi a 
que apresentou o maior número de indivíduos (18) e também o maior número de 
espécies (10). O Índice de Diversidade Máxima In (S) foi de 2,833. 

Quanto ao Índice de Dominância (C) o valor geral foi de 0,94. Já o Índice de 
Equabilidade de Pielou (J) apresentou valores 0,94 e 0,96 e valor geral foi de 0,75. 
Valores próximos da unidade indicam que todas as espécies encontradas nas parcelas 
são igualmente distribuídas, ou seja, há uma ocorrência uniforme das espécies nas 3 
parcelas amostradas (Tabela 5.68). 
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Tabela 5.68 – Dados da Diversidade das parcelas alocadas na Vegetação Montana em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária 

Parcela Nº Ind. S In(S) H C J 

2 15 9 2,197 2,12 0,93 0,96 

15 18 10 2,303 2,17 0,92 0,94 

39 5 4 1,386 1,33 0,90 0,96 

Geral 38 17 2,833 2,12 0,94 0,75 

Jackknife T(95%) = 4,30   1,63 a 4,45 

Onde:  S: número de espécies amostradas; In(S): diversidade máxima; H: índices de diversidade de Shannon-
Weaver; C: índice de dominância de Simpson; J: Equabilidade de Pielou. 

 

Da análise dos parâmetros fitossociológicos, Prunus brasiliensis (Rosaceae – 
Pessegueiro-bravo) foi a espécie que apresentou o maior número de indivíduos com 7, 
seguida por: Indeterminada 4 com 4, Allophylus edulis (Sapindaceae – Vacum), Matayba 
elaeagnoides (Sapindaceae – Miguel-pintado) e Ocotea pulchella (Lauraceae – Canela-
lageana) com 3 indivíduos cada uma, Casearia sylvestris (Salicaceae – Cafezeiro-bravo), 
Cupania vernalis (Sapindaceae – Cuvatã), Jacaranda puberula (Bignoniaceae – Caroba), 
Indeterminada 1 (Rosaceae), Myrcia sp. (Myrtaceae) e Zanthoxylum rhoifolium 
(Rutaceae – Mamica-de-cadela) com 2 indivíduos cada uma (Figura 5.230). 
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Figura 5.230 – Distribuição das Espécies na vegetação montana em estágio médio de 

sucessão secundária 

 

As espécies com maiores Valores de Cobertura (VC%) foram: Prunus brasiliensis 
(Rosaceae – Pessegueiro-bravo) com VC = 24,25%, Indeterminada 4 com VC = 10,69%, 
Matayba elaeagnoides (Sapindaceae – Miguel-pintado) com VC = 9,05%, Cupania 
vernalis (Sapindaceae – Cuvatã) com VC =7,86% e Ocotea pulchella (Lauraceae – 
Canela-lageana) com VC = 6,31%. 

Prunus brasiliensis (Rosaceae – Pessegueiro-bravo) foi a espécie que teve o 
maior índice quanto à Dominância Relativa (DoR) com 30,08% e as outras quatro que 
também tiveram altos valores foram: Indeterminada 4 com DoR = 10,86%, Cupania 
vernalis (Sapindaceae – Cuvatã) com DoR = 10,45%, Matayba elaeagnoides 
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(Sapindaceae – Miguel-pintado) com DoR = 10,21% e Myrsine umbellata (Primulaceae 
– Capororocão) com DoR = 7,33%. 

As espécies com maiores Valores de Importância (VI%) no dossel da floresta 
foram: Prunus brasiliensis (Rosaceae – Pessegueiro-bravo) com VI = 20,51%, Matayba 
elaeagnoides (Sapindaceae – Miguel-pintado) com VI = 8,93%, Indeterminada 4 com VI 
= 8,58%, Cupania vernalis (Sapindaceae – Cuvatã) com VI = 6,69% e Allophylus edulis 
(Sapindaceae – Vacum) com VI = 6,24%. 

Os parâmetros fitossociológicos calculados para as 3 parcelas locadas nesta 
tipologia estão relacionados na Tabela 5.69. 
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Tabela 5.69 – Parâmetros fitossociológicos das parcelas realizadas na Vegetação Montana em Estágio Médio de Sucessão Secundária 

Espécie 
N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC 

VC 

(%) 
VI 

VI 

(%) Nome Científico Nome Comum 

Jacaranda puberula Caroba 2 2 0,020 66,667 5,26 40 8,70 0,670 1,93 7,193 3,6 15,888 5,3 

Prunus brasiliensis Pessegueiro-bravo 7 3 0,313 233,333 18,42 60 13,04 10,447 30,08 48,501 24,25 61,545 20,51 

Cedrela fissilis Cedro 1 1 0,052 33,333 2,63 20 4,35 1,74 5,01 7,641 3,82 11,989 4 

Allophylus edulis Vacum 3 2 0,022 100,000 7,89 40 8,70 0,738 2,12 10,020 5,01 18,715 6,24 

Clethra scabra Carne-de-vaca 1 1 0,013 33,333 2,63 20 4,35 0,446 1,28 3,915 1,96 8,263 2,75 

Pimenta pseudocaryophyllus Craveiro 1 1 0,003 33,333 2,63 20 4,35 0,106 0,31 2,937 1,47 7,285 2,43 

Casearia sylvestris Cafezeiro-bravo 2 1 0,025 66,667 5,26 20 4,35 0,843 2,43 7,691 3,85 12,039 4,01 

Myrsine umbellata Capororocão 1 1 0,076 33,333 2,63 20 4,35 2,547 7,33 9,965 4,98 14,312 4,77 

Matayba elaeagnoides Miguel-pintado 3 2 0,106 100,000 7,89 40 8,70 3,547 10,21 18,108 9,05 26,804 8,93 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 2 1 0,040 66,667 5,26 20 4,35 1,348 3,88 9,146 4,57 13,494 4,5 

Cupania vernalis Cuvatã 2 1 0,109 66,667 5,26 20 4,35 3,631 10,45 15,718 7,86 20,065 6,69 

Indeterminada 1  2 1 0,031 66,667 5,26 20 4,35 1,028 2,96 8,222 4,11 12,569 4,19 

Myrcia sp  2 2 0,009 66,667 5,26 40 8,70 0,314 0,9 6,167 3,08 14,863 4,95 

Ocotea pulchella Canela-lageana 3 1 0,049 100,000 7,89 20 4,35 1,639 4,72 12,613 6,31 16,961 5,65 

Styrax leprosus  1 1 0,013 33,333 2,63 20 4,35 0,424 1,22 3,853 1,93 8,201 2,73 

Indeterminada 4  4 1 0,113 133,333 10,53 20 4,35 3,771 10,86 21,383 10,69 25,731 8,58 

 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

379 
 

Espécie 
N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC 

VC 

(%) 
VI 

VI 

(%) Nome Científico Nome Comum 

Eucalyptus sp. Eucalipto 1 1 0,045 33,333 2,63 20 4,35 1,492 4,29 6,927 3,46 11,274 3,76 

Total 38 3 1,042 1266,667 100 460 100 34,731 100 200 100 300 100 

Onde:   N: número de indivíduos, U: N° parcelas onde a espécie foi observada, AB: área basal (m2), DA: densidade absoluta (ind/ha), DR: densidade relativa, FA: frequência 
absoluta (%), FR: frequência relativa, DoA: dominância absoluta (%), DoR: dominância relativa (%), VC: valor de cobertura (%), %VC: percentagem de VC, VI: valor de 
importância,,%VI: percentagem do VI 
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5.2.1.3.3. Classificação do Estágio Sucessional baseado nos parâmetros 
da Resolução Conama no 02/1994 

Os dados levantados em campo, bem como os gerados a partir da análise 
estatística dos descritores fitossociológicos, foram comparados com os parâmetros 
legais de enquadramento do Estágio Sucessional estabelecidos pela Resolução 
CONAMA n° 02/1994, que dispõe sobre os estágios sucessionais das formações 
vegetais que ocorrem na região da Mata Atlântica do estado do Paraná. A Tabela 5.70 
apresenta os principais parâmetros de enquadramento para os estágios inicial e médio 
de sucessão da florestal. 

Tabela 5.70 – Parâmetros de enquadramento dos estágios sucessionais conforme Resolução 
Conama n° 02/1994 

Parâmetros 
Estágio de Sucessão (1) 

Inicial Médio 

Nº de Estratos 1 1 a 2 

Nº de Esp. 
Lenhosas 

1 a 10 5 a 30 

Área Basal 
(m2/ha) 

8 a 20 15 a 35 

Alt. das Esp. 
Lenhosas no 
Dossel (m) 

Até 10 8 a 17 

Média DAP 
(cm) 

10 25 

Distribuição 
Diamétrica 
(cm) 

5 a 15cm 10 a 40cm 

Cresc. Árv. 
Dossel 

Rápido Moderado 

Vida Média das 
Árvores 

Curta Média 

Amplitude 
Diamétrica 

Pequena Média 

Amplitude de 
Altura 

Pequena Média 

Epífitas Raras Poucas 

Lianas 
Herbáceas 

Abundantes Poucas 

Lianas 
Lenhosas 

Ausentes Raras 
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Parâmetros 
Estágio de Sucessão (1) 

Inicial Médio 

Gramíneas Abundantes Poucas 

Regeneração 
do Dossel 

Ausente Pouca 

Principais 
Espécies 

Mimosa scabrella, Vernonia 
discolor, Schinus terebenthifolius, 

Tibouchina selowiana, Miconia 
circrescens, Cecropia adenopus, 
Mimosa bimucronata, Bambusaa 

spp. 

Ilex theezans, Piptocarpha 
angustifolia, Ocotea puberula, 
Euterpe edulis, Schizolobium 

parayba, Vochsia bifalcata, Cedrela 
fissilis, Tabebuia cassinoides 

1 – Da Floresta Ombrófila Mista Aluvial e Montana 

 

5.2.1.3.3.1. Vegetação Florestal em Estágio Inicial (Aluvial e 
Montana) 

Avaliando os resultados obtidos nas parcelas amostradas na Floresta Ombrófila 
Mista Aluvial (17 parcelas) e na Montana (2 parcelas) observa-se que ocorre similaridade 
dos parâmetros fitossociológicos, com destaque ao número de espécies ocorrentes na 
Aluvial. 

A distribuição das formações iniciais (Aluvial e Montana) na Área Específica de 
Análise Ambiental ocorrem em forma de pequenos fragmentos quando comparada ao 
estágio médio de sucessão secundária, estando descaracterizadas em algumas 
porções, com a presença marcante de espécies pioneiras, além de trepadeiras lenhosa 
e herbáceas. 

A maioria das espécies presentes são heliófitas (espécies que precisam de sol 
para se desenvolver), representadas por algumas pioneiras, com destaque para: 
Allophylus edulis (Sapindaceae – Vacum), Eugenia uniflora (Myrtaceae – Pitanga), 
Jacaranda puberula (Bignoniaceae – Caroba), Mimosa scabrella (Fabaceae – 
Bracatinga), Myrsine coriacea (Primulaceae – Capororoca), Schinus terebinthifolious 
(Anacardiaceae – Aroeira), Solanum granuloso-leprosum (Solanaceae – Fumo-bravo) e 
Vernonia discolor (Asteraceae – Vassourão-preto). A área basal observada nas duas 
formações ficou abaixo de 20m²/ha e a altura das árvores do dossel não ultrapassaram 
os 11 metros, onde os indivíduos mais altos são das seguintes espécies: Eucalyptus sp. 
(Myrtaceae – Eucalipto, exótica), Sebastiania commersoniana (Euphorbiaceae – 
Branquilho), Syagrus romanzoffiana (Arecaceae – Jerivá) e Pinus elliotti (Pinaceae – 
Pinus, exótica) (Tabela 5.71). 

 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

382 
 

Tabela 5.71 – Características gerais da vegetação aluvial e montana em estágio inicial 
baseada na Resolução CONAMA no 02/1994 

Parâmetros 
Vegetação Florestal em Estágio 

Inicial (Montana e Aluvial) 
Resolução CONAMA nº 02, de 

1994 – Inicial 

Nº de Estratos 1 1 

Nº de Esp. 
Lenhosas 

13 na Montana e 15 na Aluvial 1 a 10 

Área Basal 
(m2/ha) 

10,05 na Montana e 18,06 na Aluvial 8 a 20 

Alt. das Esp. 
Lenhosas no 
Dossel (m) 

7 a 10 Até 10 

Média DAP 
(cm) 

8,89 na Montana) e 11,19 na Aluvial 10 

Distribuição 
Diamétrica 
(cm) 

4 a 12 na Montana e 5 a 16,92 na 
Aluvial 

5 a 15cm 

Amplitude 
Diamétrica 

Pequena Pequena 

Amplitude de 
Altura 

Pequena Pequena 

Epífitas Não observadas Raras 

Lianas 
Herbáceas 

Abundantes Abundantes 

Lianas 
Lenhosas 

Ausentes Ausentes 

Gramíneas Abundantes Abundantes 

Regeneração 
do Dossel 

Ausente Ausente 

Principais 
Espécies 

Schinus terebinthifolius, Mimosa 
scabrella, Myrsine coriacea, Vernonia 

discolor 

Mimosa scabrella, Vernonia discolor, 
Schinus terebenthifolius, Tibouchina 

selowiana, Miconia circrescens, 
Cecropia adenopus, Mimosa 
bimucronata, Bambusaa spp. 

Nota: Os parâmetros de crescimento das árvores do dossel e de vida média das  árvores não foram avaliados em 
razão de tratarem de parâmetros que requerem estudos interventivos. 
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5.2.1.3.3.2. Vegetação Florestal em Estágio Médio (Aluvial e 
Montana) 

Os remanescentes mapeados com essa tipologia são constituídos por espécies 
com fisionomia arbustiva e arbórea, com início de formação de estratificação das 
diferentes formas biológicas constituintes da estrutura da vegetação, com dossel florestal 
de 9 a 16m. 

Nas parcelas amostradas, a quantidade de indivíduos acima de 15 cm de DAP é 
alta. Em relação à altura do dossel, a variação é de 9 a 15 metros considerando apenas 
as espécies nativas. Tais critérios levam a inferir que essa vegetação seja considerada 
como estágio médio de sucessão secundária, com boa diversidade e densidade (Tabela 
5.72). 

Na vegetação aluvial, Capsicodendron dinisii (Canellaceae – Pimenteira) e Clethra 
scabra (Clethraceae – Carne-de-vaca) foram as espécies mais abundante com 28 
indivíduos cada; já na montana, Prunus brasiliensis (Rosaceae – Pessegueiro-bravo) foi 
a espécie que apresentou o maior número de indivíduos com 7. As espécies nativas mais 
altas foram: Cinnamomum sellowianum (Lauraceae – Canela-alho), Gochnatia 
polymorpha (Asteraceae), Luehea divaricata (Malvaceae – Açoita-cavalo), Ocotea 
puberula (Lauraceae – Canela-guaicá) e Podocarpus lambertii (Podocarpaceae – 
Pinheiro-bravo). 

O Índice da Diversidade geral avaliada pelo índice de Shannon-Weaver (H’; 
MAGURRAN, 1989) demonstrou que nas parcelas avaliadas, tanto na vegetação aluvial 
quanto na montana, a composição florística encontra-se heterogênea. 

Tabela 5.72 – Características gerais da vegetação em estágio médio aluvial e montana 
baseadas na Resolução CONAMA n°02/1994 

Parâmetros 
Vegetação Florestal em Estágio 

Médio (Montana e Aluvial) 
Resolução CONAMA nº 02, de 

1994 – Médio 

Nº de Estratos 1 a 2 1 a 2 

Nº de Esp. 
Lenhosas 

16 na Montana e 34 na Aluvial 5 a 30 

Área Basal 
(m2/ha) 

35,64 na Montana e 14,02 na 
Aluvial 

15 a 35 

Alt. das Esp. 
Lenhosas no 
Dossel (m) 

8 a 16 8 a 17 

Média DAP 
(cm) 

16,96 na Montana e 19,85 na 
Aluvial 

25 

Distribuição 
Diamétrica 
(cm) 

41,43 na Montana e 10,09 na 
Aluvial 

10 a 40cm 
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Parâmetros 
Vegetação Florestal em Estágio 

Médio (Montana e Aluvial) 
Resolução CONAMA nº 02, de 

1994 – Médio 

Amplitude 
Diamétrica 

Média Média 

Amplitude de 
Altura 

Média Média 

Epífitas Poucas Poucas 

Lianas 
Herbáceas 

Poucas Poucas 

Lianas 
Lenhosas 

Raras Raras 

Gramíneas Poucas Poucas 

Regeneração 
do Dossel 

Pouca Pouca 

Principais 
Espécies 

Ocotea puberula, Cedrela fissilis, 
Ilex theezans, Piptocarpha 

angustifolia 

Ilex theezans, Piptocarpha 
angustifolia, Ocotea puberula, 
Euterpe edulis, Schizolobium 

parayba, Vochsia bifalcata, Cedrela 
fissilis, Tabebuia cassinoides 

Nota: Os parâmetros de crescimento das árvores do dossel e de vida média das  árvores não foram avaliados em 
razão de tratarem de parâmetros que requerem estudos interventivos. 

 

5.2.1.3.4. Árvores Isoladas 

Árvores isoladas são aquelas situadas fora das fisionomias florestais, cujas copas 
não fazem contato entre si, ou seja, não formam dossel ou cobertura contínua. Podem 
ter sua origem associada ao plantio com finalidade paisagística ou comercial, ou serem 
exemplares remanescentes da vegetação outrora existente no local. 

As árvores isoladas registradas na Área Específica de Análise Ambiental 
distribuem-se por toda sua superfície, especialmente nas áreas com vegetação em 
estágio pioneiro de regeneração e pastagens, podendo estar alinhadas às cercas. 
Ocorrem de maneira isolada ou em forma de pequenos aglomerados, sem formação de 
dossel, com alturas que variam de 6 a 15 metros (Figura 5.231 e Figura 5.232). 
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Figura 5.231 – Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-Paraná), nativa protegida 

 

 
Figura 5.232 – Aglomerado com espécies nativas e exóticas 

 

Frente a uma avaliação dos indivíduos isolados, foram identificadas visualmente 
as seguintes espécies nativas: Araucaria angustifolia (Araucariaceae – Araucária, 
Pinheiro-do-Paraná), Butia eriospatha (Arecaceae – Butiá) (Figura 5.233), Eugenia 
uniflora (Myrtaceae – Pitanga), Erythrina crista-galli Myrsine coriacea (Primulaceae – 
Capororoca), Podocarpus lambertii (Podocarpaceae – Pinheiro-bravo), Sebastiania 
commersoniana (Euphorbiaceae – Branquilho), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae 
– Aroeira), Syagrus romanzoffiana (Arecaceae – Jerivá). Quanto às exóticas, foram 
encontrados indivíduos das espécies: Eucalyptus spp. (Myrtaceae – Eucalipto) (Figura 
5.234), Ligustrum lucidum (Oleaceae – Alfeneiro) e Pinus spp. (Pinaceae – Pinus). 
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Figura 5.233 – Butia eriospatha, espécie nativa, em meio à pastagem 

 

 
Figura 5.234 – Vista geral de indivíduo de Eucalyptus sp. (Eucalipto), exótico 

 

Para o estado do Paraná, não há restrição quanto à supressão de indivíduos 
exóticos. No que diz respeito às espécies nativas, observa-se um total de 119 indivíduos 
isolados de espécies protegidas, sendo 118 indivíduos de Araucaria angustifolia 
(Araucária, Pinheiro-do-Paraná) e 1 indivíduo de Butia eriospatha (Arecaceae – Butiá), 
espécies integrantes da Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de 
Extinção (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014) e no Livro Vermelho de Plantas 
Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná. 

A Tabela 5.73 identifica os indivíduos isolados de Araucaria angustifolia 
(Araucária, Pinheiro-do-Paraná) e de Butia eriospatha (Butiá), registrados na Área 
Específica de Análise Ambiental. A localização destes indivíduos é apresentada na 
Figura 5.235. 
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Tabela 5.73 – Lista dos indivíduos isolados de Araucaria angustifolia (Araucária, Pinheiro-do-
Paraná) e de Butia eriospatha (Butiá) 

ID 
Espécie 

Família CAP DAP H 
Nome Científico Nome Comum 

1 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 44 14,01 9 

2 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 75+43 23,87+14,69 10 

3 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 55 17,51 9 

4 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 43 13,69 8 

5 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 68 21,65 9 

6 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 103 32,79 11 

7 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 75 23,87 9 

8 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 39 12,41 7 

9 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 45 14,32 9 

10 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 38 12,1 8 

11 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 13+25 4,13 + 7,95 6 

12 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 293 93,26 11 

13 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 125 39,79 10 

14 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 56 17,83 8 

15 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 12+76 3,82+24,19 11 

16 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 56 17,83 8 

17 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 45 14,32 8 

18 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 35 11,14 8 

19 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 45 14,32 8 

20 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 67 21,33 11 

21 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 89 28,33 9 

22 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 125 39,79 13 

23 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 86 27,37 10 

24 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 55 17,51 9 

25 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 45 14,32 8 

26 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 67+35 21,33+11.14 9 

27 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 55 17,51 9 

28 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 47 14,96 9 

29 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 85 27,06 13 

30 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 96 30,56 12 
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ID 
Espécie 

Família CAP DAP H 
Nome Científico Nome Comum 

31 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 33 10,5 8 

32 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 35 11,14 8 

33 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 40+40 12,73+12,73 9 

34 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 105 33,42 13 

35 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 35 11,14 7 

36 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 121 38,52 15 

37 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 96 30,56 12 

38 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 122 38,83 12 

39 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 59 18,78 10 

40 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 80 25,46 11 

41 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 92 29,28 10 

42 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 37 11,78 8 

43 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 26 8,276 8 

44 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 51 16,23 9 

45 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 87 27,69 13 

46 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 94 29,92 12 

47 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 71 22,6 9 

48 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 68 21,65 10 

49 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 102 32,47 12 

50 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 66 21,01 11 

51 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 71 22,6 11 

52 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 86 27,37 9 

53 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 37 11,78 8 

54 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 75 23,87 9 

55 Butia eriospatha Butiá Arecaceae 184 58,57 8 

56 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 91 28,97 11 

57 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 65+66+215 20,69+21,01+68,44 16 

58 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 112 35,65 14 

59 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 203 64,62 15 

60 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 111 35,33 13 

61 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 60 19,1 9 

62 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 60 19,1 9 
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ID 
Espécie 

Família CAP DAP H 
Nome Científico Nome Comum 

63 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 53 16,87 8 

64 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 43 13,69 8 

65 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 108 34,38 13 

66 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 31 9,868 6 

67 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 54 17,19 8 

68 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 51 16,23 9 

69 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 356+23 113,3+7,32 8 

70 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 59+51 18,78+16,23 9 

71 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 45 14,32 8 

72 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 46 14,64 6 

73 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 48 15,28 9 

74 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 69+41 21,96+13,05 10 

75 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 38 12,1 9 

76 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 64 20,37 10 

77 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 56 17,83 9 

78 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 75 23,87 12 

79 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 46 14,64 9 

80 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 45 14,32 8 

81 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 65 20,69 9 

82 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 56 17,83 11 

83 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 65 20,69 8 

84 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 76 24,19 10 

85 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 103 32,79 11 

86 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 245+75 77,99+23,87 14 

87 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 15 4,775 5 

88 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 65 20,69 8 

89 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 57 18,14 8 

90 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 58 18,46 8 

91 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 174 55,39 14 

92 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 85 27,06 10 

93 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 94 29,92 11 

94 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 93 29,6 9 
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ID 
Espécie 

Família CAP DAP H 
Nome Científico Nome Comum 

95 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 93 29,6 12 

96 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 68 21,65 9 

97 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 46 14,64 8 

98 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 54 17,19 8 

99 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 82 26,1 10 

100 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 74 23,55 9 

101 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 96 30,56 8 

102 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 37 11,78 8 

103 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 48 15,28 8 

104 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 79 25,15 9 

105 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 47 14,96 7 

106 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 37 11,78 9 

107 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 85 27,06 9 

108 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 66 21,01 8 

109 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 55 17,51 9 

110 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 56 17,83 11 

111 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 69 21,96 9 

112 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 81 25,78 10 

113 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 61 19,42 8 

114 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 108 34,38 14 

115 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 125 39,79 13 

116 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 8 2,546 3 

117 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 69 21,96 12 

118 Araucaria angustifolia Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 55 17,51 10 

119 Araucaria angustifólia(1) Pinheiro-do-Paraná Araucariaceae 435 138,5 14 

1 – Indivíduo arbóreo com injúria no tronco 
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!A Árvores protegidas isoladas (119)
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- Alphaville Paraná - 

Uso do solo e tipologias vegetacionais
Floresta Ombrófila Mista Aluvial em 
Estágio Inicial de Sucessão Secundária - 470.860,50 m² - 12,57%
Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária - 1.348.555,08 m² - 35,99%
Estágio Pioneiro de Regeneração - 165.406,06 m² - 4,41% 
Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio 
Inicial de Sucessão Secundária - 24.715,10 m² - 0,66%
Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária - 34.627,75 m² - 0,92%
Vegetação Pioneira com Influência 
Fluvial (Várzea) - 105.294,50 m² - 2,81%
Capão com espécies exóticas - 3.303,08 m² - 0,09%
Reflorestamento de Eucalyptus spp. 
(Myrtaceae – Eucalipto) - 1.315.842,06 m² - 35,13%
Taquaral (Merostachys sp.) - 14.694,72 m² - 0,39%
Bambuzal (Bambusa sp.) e 
Bracatingal (Mimosa scabrella) - 15.628,41 m² - 0,42%
Pastagem - 177.665,09 m² - 4,75%
Agricultura - 18.137,48 m² - 0,48%
Vias e edificações - 38.017,15 m² - 1,01%
Lâmina de Água - 14.028,40 m² - 0,37%
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5.2.2. Fauna 

Os atendimentos às exigências legais que enfocam os aspectos referentes aos 
impactos ambientais requerem a realização de estudos pertinentes, ou seja, adoção de 
procedimentos para a avaliação de futuros impactos para, no mínimo, identificar os 
agentes poluidores, seus efeitos e possíveis medidas para redução e/ou eliminação dos 
danos. 

A administração adequada de inventários faunísticos necessários para 
entendimento entre a fauna autóctone e as atividades antrópicas desenvolvidas devem 
prover incentivos para a conservação da biodiversidade, aplicados à condição local. 
Desta forma o presente estudo visa o diagnóstico faunístico frente aos impactos previstos 
provenientes da implantação e operação do empreendimento proposto na região, e a 
sugestão de medidas mitigadoras e compensatórias no intuito de minimizar seus efeitos 
sobre a comunidade faunística local. 

Em um conceito mais amplo, a fauna de vertebrados regional é representada por 
táxons peculiares do bioma da Mata Atlântica, particularmente aqueles que compõem a 
margem oriental do Planalto Meridional. Em sua composição, além destes elementos 
peculiares da Mata de Araucária, constam ainda, representantes campestres ocorrentes 
nas formações estépicas nela inseridas. A área proposta para o empreendimento 
corresponde a uma fiel representação desse panorama, agregando elementos residuais 
menos resilientes que resistiram ao processo de antropização mas, também, por 
espécies que contam com populações-fonte em áreas adjacentes.  

Este estudo agrega informações descritivas e analíticas sobre a fauna de 
vertebrados terrestres (aves, répteis, anfíbios e mamíferos) e aquáticos (peixes) 
presente em um contexto geográfico mais amplo usado como referência e, 
especialmente, em esforço de campo para constatação in situ da composição faunística 
particular ao perímetro proposto para o empreendimento, para o qual inclui-se toda a 
documentação necessária (Anexo XVI). 

No contexto das áreas de estudo foram selecionados os locais amostrais com 
base em imagens aéreas e subsequentes avaliações in situ, sendo eles definidos pelos 
seguintes parâmetros (e critérios): (1) fitofisionomias contempladas (ambientes em 
melhor estado de conservação possível), (2) dimensão de remanescentes presentes 
próximos à área do empreendimento (fragmentos significativos de maior dimensão 
possível). Paralelamente, essas localidades receberam tratamento diferenciado em 
decorrência de sua situação, na seguinte ordem: (a) áreas inseridas no perímetro do 
empreendimento proposto; (b) áreas adjacentes e conectadas; (c) áreas mais 
distanciadas e não conectadas à vegetação da área delimitada. Sob tal fundamentação 
assume-se que os locais escolhidos servem de testemunho da fauna atualmente 
residente ou eventual na Área Expandida de Avaliação Ambiental e, possivelmente, 
também na Área Específica de Análise Ambiental (Figura 5.236). Com isso são 
considerados instrumentos para subsidiar o diagnóstico de composição e por extensão, 
a análise e julgamento de potenciais impactos da instalação do referido empreendimento 
na região. 
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5.2.2.1. Avifauna 

As aves estão entre os organismos mais estudados dentre os vertebrados 
(BIRDLIFE, 2004), tendo sido utilizados como organismos-modelo de pesquisas dos 
mais diversos ramos da ciência, entre ecologia, comportamento, evolução e conservação 
(KONISHI et al., 1989). São sabidamente elementos de enorme relevância no 
desempenho de várias funções ecológicas (SEKERCIOGLU, 2006) e a íntima 
associação que muitas espécies têm com diversas características de hábitat os 
consagrou como excelentes indicadores de qualidade ambiental (SEKERCIOGLU et al., 
2004; GARCÍA-MORENO et al., 2007; PIRATELLI et al., 2008). Os padrões de riqueza 
e distribuição da avifauna são estritamente relacionados aos observados em outros 
vertebrados terrestres (PADIAL et al., 2011), ou seja, pode-se fundamentar análises 
ambientais dos demais vertebrados com base em diagnósticos avifaunísticos. Além 
disso, os métodos de estudo de aves são os mais eficazes quanto ao custo para colher 
dados ecológicos (GARDNER et al., 2008). Nesse sentido, constituem, dentre os 
vertebrados, o táxon mais adequado para extrapolar resultados de análises ambientais 
a outros grupos. 

5.2.2.1.1. Métodos 

5.2.2.1.1.1. Levantamento dos Dados de Base 

A lista instrumental da avifauna de ocorrência confirmada na Área Expandida de 
Avaliação Ambiental obedeceu, como critério de limites geográficos a área 
compreendida pela região oeste do município de Curitiba e adjacências daquele setor 
da Região Metropolitana, cuja compilação de registros encontra-se em STRAUBE et al. 
(2009), com sua respectiva revisão (STRAUBE et al., 2014). Essas fontes consideram 
todo o material coligido em Curitiba e depositado em acervos seriados em diversas 
instituições nacionais e internacionais, assim como a totalidade dos registros 
documentados na literatura técnico-científica, adicionada de observações inéditas dos 
autores e terceiros. Ademais, uma compilação mais específica foi possível por meio de 
registros colhidos no município de Campo Largo no portal online Wikiaves – A 
Enciclopédia das Aves do Brasil (www.wikiaves.com.br). O ordenamento taxonômico e 
nomenclatura técnica e vernácula segue CRBO (2014). 

A avaliação do status de conservação dos grupos fundamentou-se no âmbito do 
estado do Paraná na legislação pertinente e em STRAUBE et al. (2004) e, a nível 
nacional, na resolução do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA (2014), 
enriquecido por SILVEIRA & STRAUBE (2008). Também foram consideradas avaliações 
no âmbito internacional, conforme menções na base de dados em IUCN (2015) e os 
anexos I e II da CITES (2016). 

5.2.2.1.1.2. Técnicas de Inventário de Campo 

O levantamento qualitativo da avifauna na Área Específica de Análise Ambiental 
foi conduzido em campanha única, com amostragens entre os dias 14 e 18 de fevereiro 
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de 2016, totalizando cinco dias efetivos de esforço. Todo o estudo aqui considerado foi 
realizado com métodos tradicionais em estudos avifaunísticos, ou seja, pelo 
reconhecimento visual das espécies com auxílio de binóculos, ou pela identificação in 
situ de vocalizações (zoofonias). 

As atividades relacionadas aos trabalhos de campo com avifauna eram 
cotidianamente iniciadas logo às primeiras horas do amanhecer, estendendo-se até as 
11:00 e – pela tarde – entre as 16:00 e o crepúsculo, alargando-se eventualmente por 
uma ou duas horas durante o período noturno. Esse tempo adicional noturno prestou-se 
para a detecção de espécies noctívagas, em particular das ordens Strigiformes (corujas) 
e Caprimulgiformes (curiangos e urutaus). 

A fim de se obter registros documentados de algumas espécies e/ou para 
reconhecimento posterior, mediante comparação com acervos sonoros diversos foram 
realizadas gravações sonoras utilizando equipamento digital Marantz PMD 660 e 
microfone unidirecional Sennheiser ME-67. Esse material passará por fase de edição e 
se prevê sua incorporação a acervos digitais especializados. 

O diagnóstico avifaunístico constituiu-se de levantamentos qualitativos que reuniu 
informações colhidas por meio de amostragens livres de busca direta durante 
deslocamentos pelas áreas de estudo do empreendimento proposto. Tal esforço 
forneceu subsídios para constituir a lista da fauna encontrada in situ na região, 
reforçando as informações de base que compõem a lista instrumental das espécies 
potencialmente afetadas pelo empreendimento. 

5.2.2.1.2. Resultados 

5.2.2.1.2.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

Com base na lista instrumental confeccionada a partir de dados secundários para 
a Área Expandida de Avaliação Ambiental (Apêndice), considerou-se um total de 393 
espécies de possível ocorrência. Cabe ressaltar que essa composição agrega finalidade 
diagnóstica ampla porque inclui um conjunto estendido de espécies, algumas delas de 
presença acidental ou virtualmente ausentes na área específica do empreendimento 
proposto. 

Tal riqueza pode ser considerada elevada e decorre da presença e notável 
extensão de mosaicos complexos de paisagens abertas, semiflorestais e florestais, 
detalhe que favorece a manutenção da expressiva diversidade avifaunística no âmbito 
local. Essa condição é acentuada pela influência de tipos vegetacionais particulares 
disponíveis na periferia, como os campos de São Luiz do Purunã e de Curitiba, a 
vegetação ciliar do rio Iguaçu e afluentes (e seus subambientes aquáticos) e mesmo o 
bloco de mata de araucária do Primeiro Planalto. Tais atributos interferem na composição 
da avifauna, seja pela disponibilidade de sítios abrigando populações-fonte, seja 
integrando o complexo fragmentado das paisagens florestais do entorno. Além disso 
ressalta-se para o grau adiantado em que se encontram as pesquisas sobre a avifauna 
da Região Metropolitana de Curitiba, levadas a efeito a várias décadas e que permitem 
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um razoável universo de informações sobre a composição e os respectivos padrões de 
distribuição das espécies constituintes. 

Não obstante o quadro positivo apresentado pela grande riqueza de espécies, 
observa-se que atualmente uma pequena fração dos hábitats naturais da macrorregião 
apresenta-se intacta ou pouco perturbada, usualmente restringindo-se a remanescentes 
encontrados ao longo de cursos d'água ou em obediência à legislação ambiental. O 
processo de antropização dessa região e o atual grau de urbanização, fatores que 
sabidamente afetam a diversidade local da fauna (LOWRY et al., 2013), dessa forma, 
concorreram simultaneamente para a alteração da paisagem e, por consequência, para 
o declínio da avifauna mais sensível. 

5.2.2.1.2.1.1. Aspectos Conservacionistas 

Apesar da profunda adulteração nos ambientes originais que levaram a inúmeros 
declínios populacionais e mesmo episódios de extinções locais, a Área Expandida de 
Avaliação Ambiental ainda permite a presença de uma importante parcela da diversidade 
outrora ocorrente. Nesse sentido, observa-se que a disponibilidade de relictos de 
ambientes naturais, mesmo que de pequeno porte, favorece a manutenção de 
metapopulações passíveis de contato e fluxo gênico, possibilitando a manutenção de 
parte da avifauna original e, ainda, de algumas espécies de interesse conservacionista. 

Dentre as espécies que figuram na lista Área Expandida de Avaliação Ambiental, 
76 são alocadas em alguma condição que denote importância do ponto de vista de 
conservação. Com relação aos representantes que figuram nos apêndices da CITES, 
organização internacional que avalia o risco populacional pelo comércio internacional de 
animais, constam registros de três espécies alocadas no Anexo I (Falco peregrinus, 
Pionopsitta pileata e Amazona vinacea), e 61 espécies no Anexo II (Apêndice), esse 
último indicando maior potencial de risco. 

Com relação às formas propriamente ameaçadas de extinção, de acordo com os 
três níveis considerados, foram identificadas 15 espécies cuja alocação nas categorias 
de ameaça varia entre os respectivos âmbitos (estadual, nacional e global). 

Observa-se que, do universo apresentado, uma menor parcela corresponde a 
aves florestais, notavelmente duas formas (Amazona vinacea e Piprites pileata) 
peculiares da floresta ombrófila mista e outras duas (Triclaria malachitacea e Procnias 
nudicollis) típica da floresta ombrófila densa, de ocorrência predominante no litoral do 
estado, mas presente nos planaltos durante deslocamentos sazonais. A maior parte, com 
efeito, agrega aves encontradas em áreas abertas, especial ou exclusivamente em 
campos úmidos ou banhados ou secos (Anthus nattereri), necessitando de hábitats bem 
conservados para sua presença e perpetuação. 

Essa condição ressalta a importância de pequenas manchas muitas vezes 
relictuais e algumas delas de grande porte, de campos naturais, secos ou úmidos, 
biótopos peculiares que albergam espécies profundamente dependentes e que se 
encontram entre os ambientes mais ameaçados do ponto de vista regional. 
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5.2.2.1.2.1.2. Aspectos Biogeográficos 

A área de estudo situa-se na Província da Mata de Araucária, inserida na sub-
região Paranaense de MORRONE (2001). Especificamente quanto à avifauna, a região 
está localizada no limite oriental do “Paraná Center”, área de endemismos avifaunísticos 
peculiar ao Planalto Meridional Brasileiro (CRACRAFT, 1985). De fato, vários táxons 
representativos dessa área ocorrem ainda hoje na região de Curitiba, mesmo em 
localidades sujeitas a profundos efeitos antrópicos. 

Ao menos uma ave assinalada é endêmica dessa região, o cisqueiro (Clibanornis 
dendrocolaptoides), associado a formações florestais em encostas íngremes geralmente 
associadas a corpos d’água. Outros táxons mostram ligações estreitas com espécies 
também ocorrentes nas montanhas do Sudeste do Brasil (p.ex. o grimpeiro 
Leptasthenura setaria, caneleirinho-de-chapéu-preto Piprites pileata) e mesmo com 
elementos endêmicos dessa região, o que evidencia relações filogenéticas pretéritas 
(p.ex. arapaçu-escamado-do-sul Lepidocolaptes falcinellus, arredio-oliváceo 
Cranioleuca obsoleta, tico-tico-da-taquara Poospiza cabanisi), inclusive relacionada ao 
nível subespecífico (p.ex. o beija-flor-de-topete Stephanoxis lalandi loddigesi). 

Alguns encraves de vegetação campestre, dentro dos limites da Mata de 
Araucária, são também instrumentos importantes para avaliações biogeográficas, pois 
servem como indicativos de um clima pretérito mais seco e frio, visto que a evolução 
dessas paisagens sugere que as fisionomias abertas se retraíram pela invasão das 
matas de araucária nas encostas e matas pluviais pelos vales de rios (MAACK, 1981). 
Um dos tipos de vegetação é o dos campos planálticos sulinos, dos quais o caminheiro-
grande (Anthus nattereri) é endêmica, resultante de uma diferenciação Caatinga-Cerrado 
e Andes. 

Ao todo, se se consideram as espécies típicas das formações de Mata de 
Araucária conforme STRAUBE & DI GIÁCOMO (2007), a área de estudo abriga 12 
táxons endêmicos, quais sejam: Amazona vinacea, Stephanoxis lalandi loddigesi, 
Thamnophilus caerulescens gilvigaster, Drymophila malura, Lepidocolaptes falcinellus, 
Campylorhamphus falcularius, Leptasthenura setaria, Clibanornis dendrocolaptoides, 
Synallaxis cinerascens, Cranioleuca obsoleta, Saltator maxillosus e Poospiza cabanisi. 

5.2.2.1.2.1.3. Espécies Exóticas 

Com respeito às espécies exóticas, ressalta-se que a chamada "invasão 
biológica" é um dos processos que causa maiores danos à biodiversidade (VITOUSEK 
et al., 1997) e apenas recentemente tem sido alvo de atenção especial no Neotrópico 
(RODRÍGUEZ, 2001), ainda que algumas espécies de aves sejam efetivamente 
problemáticas sob essa ótica (DUNCAN et al., 2003). Embora alguns aspectos de 
invasão tenham sido mencionados acima, este conceito não é homólogo à invasão 
biológica per se. No primeiro caso, trata-se de expansão de ocupação e abundância de 
determinadas espécies (usualmente autóctones) acompanhando alterações de 
paisagem, em geral áreas florestais sendo transformadas em áreas abertas. A invasão 
biológica é um processo onde uma espécie (usualmente alóctone) se estabelece e se 
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expande em uma nova área geográfica, podendo ou não ser beneficiada por alterações 
na paisagem. 

Na Área Expandida de Avaliação Ambiental somente sete espécies podem ser 
consideradas exóticas: o pombo-doméstico (Columbia livia), o pardal (Passer 
domesticus), o periquito-rico (Brotogeris tirica), o papagaio-verdadeiro (Amazona 
aestiva), o cardeal (Paroaria coronata), o cavalaria (P. capitata) e o bico-de-lacre (Estrilda 
astrild). Dessas, as cinco últimas são conhecidas por adentrar em áreas menos alteradas 
pela ação humana, tratando-se de elementos sinantrópicos facultativos, ou seja, embora 
se beneficiem das alterações causadas por impactos antrópicos são também ocupante 
de áreas naturais periurbanas. No entanto, se desconhece qualquer tipo de impacto 
negativo desta espécie sobre táxons nativos, sendo possivelmente neutra (SICK, 1997; 
STRAUBE et al., 2009). 

Por outro lado, Columbia livia e Passer domesticus são sinantrópicas obrigatórias, 
inexistindo populações na natureza e também sendo desconhecidas expansões em 
ambientes menos impactados por atividades humanas (SICK, 1997). Dessa forma 
nenhuma dessas espécies pode ser considerada potencialmente invasora, 
especialmente na dominante paisagem urbanizada da macrorregião. 

5.2.2.1.2.1.4. Espécies de Interesse Econômico 

Entende-se que espécies ligadas a interesses econômicos são táxons que 
apresentam ou lhes têm atribuído valor comercial ou de subsistência para a vida humana, 
seja por meio da caça para obtenção de alimento, aquisição de partes ou substâncias 
de origem animal ou mesmo espécimes vivos. Nesse sentido, algum valor financeiro 
pode ser atribuído a eles, cabendo quantificação no que se refere ao planejamento de 
eventual manejo. Ao se considerar aspectos sociais da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental, pode-se determinar duas atividades que atingem grupos distintos de 
pássaros sujeitos à valoração econômica direta: espécies procuradas para captura e 
comércio ilegal e espécies cinegéticas. 

A captura e comércio ilegal é mais incidente em espécies de psitacídeos 
(periquitos, papagaios e afins) e aves canoras (especialmente traupídeos, cardinalídeos 
e emberizídeos), grupos de pássaros com boa representatividade na Área Expandida de 
Avaliação Ambiental. Dentre as espécies cuja captura poderia causar maiores impactos 
sobre as populações locais, estão a patativa-tropeira (Sporophila beltoni), o curió 
(Sporophila angolensis), a maitaca-verde (Pionus maximiliani), e o papagaio-de-peito-
roxo (Amazona vinacea). Adicionalmente, vários outros táxons também podem ser 
mencionados, tais como araponga (Procnias nudicollis), as várias espécies de sabiás 
(gênero Turdus), o trinca-ferro (Saltator similis), o canário-da-terra (Sicalis flaveola) e o 
pintassilgo (Sporagra magellanica). Observa-se aqui uma correlação inevitável entre 
espécies de interesse no cativeiro e ameaçadas de extinção, detalhe que potencializa a 
problemática vigente. 
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Sobre aves cinegéticas, a área de estudo inclui tinamídeos como os inhambus 
(gênero Crypturellus), a codorna (Nothura maculosa) e a perdiz (Rhynchotus rufescens) 
e também os jacus (Penelope obscura) como eventualmente várias espécies de pombas 
(família Columbidae) e alguns sabiás (gênero Turdus) podem ser elencadas como 
vítimas de atividade cinegética. 

5.2.2.1.2.2. Área Específica de Análise Ambiental 

A riqueza de espécies verificada para a Área Específica de Análise Ambiental 
(AEsAA) reflete fielmente as condições ambientais vigentes não apenas na Área 
Expandida de Avaliação Ambiental, portanto em um contexto de proximidade geográfica, 
como todo um padrão bem conhecido que impera em todo o setor leste paranaense. 
Nesse sentido, embora alguma pequena representação testemunhal de ambientes com 
aparência original ainda seja verificada, a maior parte da paisagem é representada pela 
típica configuração de mosaico, alternando diversos usos do solo por atividades 
antrópicas (p. ex. pecuária e silvicultura) com frações de remanescentes florestais 
subsistentes. 

O total de espécies de aves (n=100) registradas in situ (Tabela 5.74), representa 
25% da composição avifaunística (n=393) consignada para toda a macrorregião (Área 
Expandida de Avaliação Ambiental). Num panorama geral, a avifauna da AEsAA é 
marcada por elementos silvícolas obrigatórios, em grande parte com certa plasticidade 
ecológica – como por exemplo os representantes da família Dendrocolaptidae, alguns 
Tyrannidae, Furnariidae e Picidae – adicionados de outros clássicos indicadores de 
alterações ambientais, como o joão-de-barro (Furnarius rufus), o quero-quero (Vanellus 
chilensis), o quiri-quiri (Falco sparverius), o pica-pau-do-campo (Colaptes campestris), a 
corruíra (Troglodytes musculus) e o urubu (Coragyps atratus) (Figura 5.237). 

Com isso, a composição ali encontrada representa uma pequena parcela da 
avifauna original, via de regra representada por espécies relictuais. O ambiente florestal, 
que originalmente apresentava-se sob grandes extensões de mata de araucária, 
apresenta-se atualmente sob a forma de fragmentos florestais de pequeno porte e 
relativamente empobrecidos do ponto de vista fitofisionômico. Essa condição se revela 
na aparência geral da vegetação, onde faltam elementos de grande importância para a 
manutenção da avifauna, como a configuração do subbosque, riqueza epifítica, presença 
de processos regenerativos e mesmo a disponibilidade de elementos importantes como 
associações florísticas particulares, grandes árvores mortas, etc. 
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Tabela 5.74 – Espécies de aves registradas na Área Específica de Análise Ambiental 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular 

TINAMIFORMES 

TINAMIDAE 

Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu 

GALLIFORMES 

CRACIDAE 

Penelope obscura Jacuaçu 

PELECANIFORMES 

ARDEIDAE 

Nycticorax nycticorax Savacu 

Ardea alba Garça-branca-grande 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira 

THRESKIORNITHIDAE 

Phimosus infuscatus Tapicuru-de-cara-pelada 

Theristicus caudatus Curicaca 

CATHARTIFORMES 

CATHARTIDAE 

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 

ACCIPITRIFORMES 

ACCIPITRIDAE 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó 

GRUIFORMES 

RALLIDAE 

Aramides saracura Saracura-do-mato 

Pardirallus nigricans Saracura-sanã 

CHARADRIIFORMES 

CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis Quero-quero 

COLUMBIFORMES 

COLUMBIDAE 

Columbina talpacoti Rolinha-roxa 

Patagioenas picazuro Pombão 

Zenaida auriculata Pomba-de-bando 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular 

Leptotila verreauxi Juriti-pupu 

CUCULIFORMES 

CUCULIDAE 

Piaya cayana Alma-de-gato 

Crotophaga ani Anu-preto 

Tapera naevia Saci 

STRIGIFORMES 

STRIGIDAE 

Megascops sanctaecatarinae Corujinha-do-sul 

Athene cunicularia Coruja-buraqueira 

CAPRIMULGIFORMES 

CAPRIMULGIDAE 

Hydropsalis albicollis Bacurau 

APODIFORMES 

APODIDAE 

Chaetura meridionalis Andorinhão-do-temporal 

TROCHILIDAE 

Florisuga fusca Beija-flor-preto 

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho 

TROGONIFORMES 

TROGONIDAE 

Trogon surrucura Surucuá-variado 

CORACIIFORMES 

ALCEDINIDAE 

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande 

PICIFORMES 

PICIDAE 

Picumnus temminckii Pica-pau-anão-de-coleira 

Picumnus nebulosus Pica-pau-anão-carijó 

Melanerpes candidus Pica-pau-branco 

Veniliornis spilogaster Picapauzinho-verde-carijó 

Piculus aurulentus Pica-pau-dourado 

Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

402 
 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 

Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca 

FALCONIFORMES 

FALCONIDAE 

Milvago chimachima Carrapateiro 

PSITTACIFORMES 

PSITTACIDAE 

Pionopsitta pileata Cuiú-cuiú 

Pionus maximiliani Maitaca-verde 

PASSERIFORMES 

THAMNOPHILIDAE 

Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa 

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata 

Drymophila malura Choquinha-carijó 

CONOPOPHAGIDAE 

Conopophaga lineata Chupa-dente 

SCLERURIDAE 

Sclerurus scansor Vira-folha 

DENDROCOLAPTIDAE 

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde 

Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado 

Lepidocolaptes falcinellus Arapaçu-escamado-do-sul 

Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande 

FURNARIIDAE 

Furnarius rufus João-de-barro 

Clibanornis dendrocolaptoides Cisqueiro 

Syndactyla rufosuperciliata Trepador-quiete 

Synallaxis ruficapilla Pichororé 

Synallaxis cinerascens Pi-puí 

Synallaxis spixi João-teneném 

Cranioleuca obsoleta Arredio-oliváceo 

PIPRIDAE 

Chiroxiphia caudata Tangará 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular 

TITYRIDAE 

Pachyramphus castaneus Caneleiro 

Pachyramphus polychopterus Caneleiro-preto 

Pachyramphus validus Caneleiro-de-chapéu-preto 

RHYNCHOCYCLIDAE 

Phylloscartes ventralis Borboletinha-do-mato 

Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-orelha-preta 

Poecilotriccus plumbeiceps Tororó 

TYRANNIDAE 

Tyranniscus burmeisteri Piolhinho-chiador 

Camptostoma obsoletum Risadinha 

Myiarchus swainsoni Irré 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado 

Megarynchus pitangua Neinei 

Tyrannus melancholicus Suiriri 

Myiophobus fasciatus Filipe 

Lathrotriccus euleri Enferrujado 

VIREONIDAE 

Cyclarhis gujanensis Pitiguari 

Vireo chivi Juruviara 

Hylophilus poicilotis Verdinho-coroado 

CORVIDAE 

Cyanocorax chrysops Gralha-picaça 

HIRUNDINIDAE 

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa 

Progne chalybea Andorinha-doméstica-grande 

TROGLODYTIDAE 

Troglodytes musculus Corruíra 

TURDIDAE 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

MIMIDAE 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular 

Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

PASSERELLIDAE 

Zonotrichia capensis Tico-tico 

PARULIDAE 

Setophaga pitiayumi Mariquita 

Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra 

Basileuterus culicivorus Pula-pula 

Myiothlypis leucoblephara Pula-pula-assobiador 

ICTERIDAE 

Cacicus haemorrhous  

Cacicus chrysopterus Tecelão 

Icterus pyrrhopterus Encontro 

Molothrus bonariensis Vira-bosta 

Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo 

THRAUPIDAE 

Saltator similis Trinca-ferro-verdadeiro 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto 

Tangara sayaca Sanhaçu-cinzento 

Tangara preciosa Saíra-preciosa 

Stephanophorus diadematus Sanhaçu-frade 

Poospiza cabanisi Tico-tico-da-taquara 

Sicalis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro 

Sporophila caerulescens Coleirinho 

Embernagra platensis Sabiá-do-banhado 

FRINGILLIDAE 

Sporagra magellanica Pintassilgo 
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Figura 5.237 – Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) registrado na Área Específica 

de Análise Ambiental 

A curva cumulativa de espécies (Figura 5.238) não apresenta sinais de 
estabilização, o que é previsível, haja vista a notável riqueza observada em vários 
setores marginais aos limites do perímetro previsto para o empreendimento proposto e 
a alegada proximidade com vários fragmentos florestais na Área Expandida de Avaliação 
Ambiental. Ademais, a dinâmica à qual estão submetidas às avifaunas, podem revelar 
várias adições em virtude de respostas particulares aos processos de antropização, mas 
também como interdependência de uma série de fenômenos estacionais pré-existentes. 
Uma dessas variáveis é a sazonalidade, que influencia com a presença momentânea – 
embora nem sempre cíclica - de espécies que se movimentam acompanhando a 
gradação altitudinal ou latitudinal em resposta a condições climáticas mais favoráveis ou, 
também, a certos detalhes relacionados com a fenologia da vegetação. 

 
Figura 5.238 – Curva de acumulação de espécies – pelo método de rarefação – em 

função da riqueza obtida durante as amostragens 

No ambiente florestal, a carência de subbosque adensado e ou mesmo de 
microhábitats específicos e expressivos (como, por exemplo, taquarais), favorece a 
presença de táxons peculiares de bordas florestais, destacadamente aves insetívoras do 
estrato florestal inferior e da copa. Exemplificam-se sob essa condição, espécies como 
a mariquita (Setophaga pitiayumi), o caneleiro-preto (Pachyramphus polychopterus), o 
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siriri (Tyrannus melancholichus), o sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris), o nei-nei 
(Megarhynchus pitangua), o pombão (Patagioenas picazuro), o alegrinho (Serpophaga 
subcristata), e outros relativamente incomuns para macrorregião, como o borboletinha-
do-mato (Phyloscartes ventralis), o piolhinho-chiador (Tyranniscus burmeisteri), o pica-
pau-anão-carijó (Picumnus nebulosus) (Figura 5.239) e o ouca-pau-anão-de-coleira 
(Picumnus temminckii) (Figura 5.240). 

 
Figura 5.239 – Pica-pau-anão-carijó (Picumnus nebulosus) registrado na Área Específica 

de Análise Ambiental 

 
Figura 5.240 – Pica-pau-anão-de-coleira (Picumnus temminckii) registrado na Área 

Específica de Análise Ambiental 

Não obstante a composição avifaunística mencionada acima seja majoritária na 
AEsAA, pode-se verificar a ocorrência de outras formas mais sensíveis – como o 
inhambuguaçu (Crypturellus obsoletus) e o vira-folha (Sclerurus scansor), sobretudo nas 
proximidades da mata aluvial do rio Timbutuva e também comuns mesmo em pequenos 
fragmentos urbanos das adjacências, como pula-pula (Basileuterus culicivorus), o pula-
pula-assobiador (Myiothlypis leucoblephara), a juriti-pupu (Leptotila verreauxi), o 
trepador-quiete (Syndactyla rufosuperciliata) e o arredio-oliváceo (Cranioleuca obsoleta). 

Tal como se observa em todas as adjacências do empreendimento proposto, 
ocorrem espécies associadas a campos naturais dependentes de condições de umidade 
como várzeas, lagoas e campos inundáveis. Essas aves, embora dependam de 
condições ambientais bem particulares, podem ser também observadas dentro do 
perímetro do empreendimento proposto. Nesse sentido, pode-se enumerar o chopim-do-
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brejo (Pseudoleistes guirahuro) e a sabiá-do-banhado (Embernagra platensis), mas 
também alguns outros que necessitam deste tipo de ambiente para a manutenção de 
suas populações, como exemplificado pelo pia-cobra (Geothlypis aequinoctialis). A esse 
grupo, embora de maneira menos representativa, aparecem as espécies aquáticas, 
portanto, associadas ou dependentes de corpos d’água lênticos, como lagos e lagoas, 
mas que destacam-se por sua grande vagilidade. Nesse sentido, foram registrados 
táxons com ampla distribuição geográfica e sabidamente comuns regionalmente, como 
a garça-branca-grande (Ardea alba), o savacu (Nycticorax nycticorax) e o tapicuru-de-
cara-pelada (Phimosus infuscatus) (Figura 5.241). 

 
Figura 5.241 – Tapicuru-de-cara-pelada (Phimosus infuscatus) registrado na Área 

Específica de Análise Ambiental 

 

Durante os trabalhos de campo na AEsAA não foram constatadas espécies de 
aves protegidas pelas legislações vigentes, nacional e estadual, ou mencionadas como 
ameaçadas em quaisquer níveis do ponto de vista global. 

5.2.2.2. Herpetofauna 

Alterações causadas pelo homem nos ambientes naturais têm reflexo direto sobre 
a fauna, sendo responsáveis por oscilações na riqueza e abundância, ou até mesmo 
declínios populacionais e extinções em muitas espécies de anfíbios e répteis (POUGH 
et al., 2004). Declínios populacionais em anfíbios e répteis têm sido documentados em 
várias regiões do planeta (WAKE, 1991; GIBBONS et al., 2000; BOSCH, 2003; POUNDS 
et al., 2006, 2007). No Brasil, a perda e a degradação dos hábitats naturais são 
apontadas como as maiores ameaças à herpetofauna (HADDAD, 2008; MARTINS & 
MOLINA, 2008). 

A Região Neotropical apresenta uma das mais ricas herpetofaunas do mundo e o 
Brasil, com toda a sua dimensão territorial e diversidade de biomas, é um dos países que 
abrigam as mais diversas faunas de anfíbios e répteis do planeta, com um total de 1026 
espécies de anfíbios e 773 de répteis até então registradas (SEGALLA et al., 2014; 
COSTA & BÉRNILS, 2015). Para o estado do Paraná é estimada a ocorrência de 142 
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espécies de anfíbios e 154 de répteis (BÉRNILS et al., 2007; CONTE et al., 2010), dentre 
as quais, respectivamente quatro e três espécies encontram-se enquadradas em alguma 
categoria de ameaça regional de extinção (BÉRNILS et al., 2004; SEGALLA & 
LANGONE, 2004). 

O atual conhecimento das espécies de anfíbios e répteis da região do município 
de Campo Largo é baseado em diversos estudos científicos, representados por listas de 
espécies, especialmente de anfíbios anuros (LEIVAS & HIERT, 2016), e citações de 
ocorrência para o município, oriundas de trabalhos que abordam biogeografia, 
distribuição geográfica, novos registros para o estado e taxonomia (BOETTGER, 1905; 
DI-BERNARDO, 1992; MOURA-LEITE et al., 1996; BORGES-MARTINS, 1998; RIBAS 
& MONTEIRO FILHO, 2002; FRANCO et al., 2006; XAVIER-DA-SILVA & RODRIGUES, 
2008; BÉRNILS, 2009; PASSOS et al., 2010; GONZALEZ et al., 2014). Também faz-se 
menção ao farto material testemunho da região, especialmente de répteis, proveniente 
de coleções científicas, como a do Museu de História Natural Capão da Imbuia (Curitiba, 
PR), cujo acervo é o mais representativo do estado do Paraná. 

5.2.2.2.1. Métodos 

5.2.2.2.1.1. Levantamento dos Dados de Base 

Para a elaboração da lista de espécies com registro para a região de estudo (Área 
Expandida de Avaliação Ambiental) e potencialmente ocorrentes na área do 
empreendimento proposto (Área Específica de Análise Ambiental) foram utilizados os 
dados existentes em literatura específica, referendados em BOETTGER (1905), DI-
BERNARDO (1992), MOURA-LEITE et al. (1996), BORGES-MARTINS (1998), RIBAS & 
MONTEIRO FILHO (2002), FRANCO et al. (2006), XAVIER-DA-SILVA & RODRIGUES 
(2008), BÉRNILS (2009), PASSOS et al. (2010), GONZALEZ et al. (2014) e LEIVAS & 
HIERT (2016), além de registros museológicos disponíveis na coleção herpetológica do 
Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI), de Curitiba, ressaltando que foram 
somente consideradas as espécies com ocorrência confirmada para o município de 
Campo Largo. 

Para a avaliação dos aspectos conservacionistas foram consultadas listas de 
espécies ameaçadas de extinção sob âmbito estadual (BÉRNILS et al., 2004; SEGALLA 
& LANGONE, 2004), nacional (MMA, 2014) e internacional (IUCN, 2015). A 
nomenclatura e arranjo taxonômico adotados no presente estudo seguem a proposta de 
FROST (2016) para anfíbios e UETZ & HOSEK (2015) para répteis. 
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5.2.2.2.1.2. Inventário de Campo 

O registro de espécies in situ, concentrou-se na Área Específica de Análise 
Ambiental, durante campanha realizada entre 14 e 18 de março de 2016, totalizando um 
esforço de aproximadamente 40 horas de amostragem. Para a observação e 
identificação dos animais foram percorridos os vários ambientes disponíveis nestas 
áreas, nas quais adotou-se os seguintes métodos: 

(i) Procura visual: consistiu em deslocamentos lentos a pé ou com veículo 
automotor durante os períodos diurno e noturno com a procura visual dos animais 
em seus ambientes naturais, sejam em atividade ou em repouso (sob pedras, 
troncos, em tocas, sobre ou entre a vegetação, etc.) (adaptado de HEYER et al., 
1994). 

(ii) Procura auditiva e visual em sítios de reprodução: baseou-se na procura 
auditiva e/ou visual de anfíbios anuros em seus ambientes de reprodução (Figura 
5.242) ((poças, rios, riachos, etc.; Figura 5.243 a Figura 5.246) durante os 
períodos noturno e diurno (adaptado de HEYER et al., 1994). 

 
Figura 5.242 – Ambientes de reprodução de anuros avaliados no estudo 
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Durante a aplicação das referidas técnicas, os animais encontrados foram 
devidamente identificados tendo, em todas as ocasiões, anotados os respectivos dados 
mesológicos e físicos, como data, local de amostragem, coordenadas geográficas, 
método de localização, horário e ambiente. 

 
Figura 5.243 – Poça em borda de floresta (a) 

 
Figura 5.244 – Poça em interior de floresta (b) 

 
Figura 5.245 – Rio Timbutuva em interior de floresta (c) 
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Figura 5.246 – Rio Timbutuva em área aberta (d) 

 

5.2.2.2.2. Resultados 

5.2.2.2.2.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

5.2.2.2.2.1.1. Riqueza de Espécies 

A análise prévia dos dados de literatura e registros museológicos apontou a 
ocorrência de 21 espécies de anfíbios e 44 de répteis para a Área Expandida de 
Avaliação Ambiental (Apêndice). 

A riqueza de anfíbios assinalada para a região corresponde a 15% do número 
total de espécies ocorrentes no Paraná (n = 142; CONTE et al., 2010) e concentra-se 
apenas em Anura, que compreendem sapos, rãs e pererecas, com nenhum 
representante de Gymnophiona, ordem representada pelas cecílias ou cobras-cegas 
(Apêndice). Os anuros estão divididos entre sete famílias: Brachycephalidae (uma 
espécie), Bufonidae (2), Centrolenidae (1), Hylidae (10), Leptodactylidae (5), 
Odontophrynidae (1) e Ranidae (1). 

Já as 44 espécies de répteis representam 28,5% do total assinalado para o estado 
do Paraná (n = 154; BÉRNILS et al., 2004) e dividem-se em 37 serpentes, 5 lagartos, 
uma anfisbena e um quelônio (Apêndice). As serpentes formam o grupo mais 
representativo numericamente e estão distribuídas entre cinco famílias: Anomalepididae 
(uma espécie), Colubridae (3), Dipsadidae (27), Elapidae (2) e Viperidae (4). 

Os lagartos formam o segundo grupo mais rico, divididos entre Diploglossidae 
(uma espécie), Leiosauridae (2), Scincidae (1) e Teiidae (1). Das popularmente 
conhecidas cobras-de-duas-cabeças, uma espécie pertencente à família 
Amphisbaenidae é assinalada para a região (Amphisbaena dubia) e, dentre os quelônios, 
apenas o cágado-pescoço-de-cobra Hydromedusa tectifera (Chelidae) é registrado na 
Área Expandida de Avaliação Ambiental. 
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5.2.2.2.2.1.2. Aspectos Ecológicos 
Com relação à ocupação do ambiente verifica-se que as formas de anuros 

florestais são predominantes (71,5%, 15 espécies) sobre as que ocupam 
preferencialmente ambientes abertos (28,5%, 6 espécies) (Apêndice). No que diz 
respeito à utilização do substrato, as espécies arborícolas constituem-se da maioria 
(52,5%, 11 espécies), fato este relacionado à presença em grande número de formas da 
família Hylidae, que representa o grupo das pererecas que, dentre outras características, 
apresenta discos adesivos nas extremidades dos dígitos, o que confere a esses animais 
o caráter arborícola. Cinco espécies (24%), pertencentes aos grupos dos sapos e rãs, 
são terrícolas, quatro (19%) são criptozóicas (que habitam a serapilheira do chão da 
floresta) e uma espécie (4,5%) apresenta hábitos semiaquáticos. 

No que se refere à fauna reptiliana, assim como o verificado para os anuros, as 
espécies florestais são predominantes (59%, 26 espécies) sobre as que habitam 
preferencialmente ambientes abertos (41%, 18 espécies). Com relação à utilização do 
substrato, espécies terrícolas são maioria (52,5%, 23 espécies), seguidas pelas 
semiarborícolas (20,5%, nove espécies), criptozóicas (13,5%, seis espécies) e aquelas 
que apresentam hábitos aquáticos, semiaquáticos e fossoriais (13,5%, duas espécies 
cada). De uma maneira geral, a comunidade de répteis da região é caracterizada por 
espécies florestais, terrícolas, diurnas (59%, 26 espécies) e ovíparas (72,5%, 32 
espécies) (Apêndice). 

5.2.2.2.2.1.3. Espécies Raras 
A serpente Calamodontophis ronaldoi é considerada uma espécie extremamente 

rara, com apenas dois registros conhecidos desde a sua descrição, um para o município 
de General Carneiro (holótipo) e outro para Campo Largo (parátipo), ambos no Paraná (FRANCO et al., 2006). 

5.2.2.2.2.1.4. Espécies Endêmicas 
Os anuros Aplastodiscus albosignatus, Hypsiboas bischoffi, Ischnocnema 

henselii, Leptodactylus notoaktites, Physalaemus lateristriga, Rhinella abei e Scinax 
perereca, e os répteis Atractus zebrinus, Calamodontophis ronaldoi, Dipsas albifrons, D. 
alternans, Echinanthera undulata, Enyalius iheringii, Oxyrhopus clathratus, 
Taeniophallus bilineatus e Thamnodynastes nattereri são endêmicos do bioma Mata 
Atlântica (BÉRNILS, 2009; VALDUJO et al., 2012; HADDAD et al., 2013). Especialmente 
a serpente Calamodontophis ronaldoi também é endêmica do estado do Paraná 
(FRANCO et al., 2006; BÉRNILS et al., 2007). 
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5.2.2.2.2.1.5. Espécies Exóticas e Invasoras 
A rã-touro (Lithobates catesbeianus) é uma espécie exótica e invasora. De origem 

norte-americana, foi trazida para o Brasil para ser criada com fins comerciais 
(aproveitamento de carne e couro), mas devido a falhas na instalação de criatórios, 
associadas à negligência de criadores, acabou ingressando e se aclimatando no 
ambiente natural. Sua introdução no ambiente silvestre, já amplamente verificada em 
diversas regiões brasileiras, inclusive no Paraná, causa diversos impactos sobre as 
comunidades de anfíbios nativas, dentre os principais está a competição por alimento ou como predadora direta de outras espécies de anfíbios (SILVA et al., 2011). 

5.2.2.2.2.1.6. Espécies Bioindicadoras 
Para a região de estudo destaca-se a presença de elementos estritamente 

florestais, dependentes do microclima do interior de floresta para sua sobrevivência e 
manutenção de suas populações, podendo assim ser considerados como bons 
indicadores da integridade ambiental. Dentre essas espécies destacam-se os anfíbios Aplastodiscus albosignatus, Proceratophrys boiei e Vitreorana uranoscopa, e os répteis 
Atractus zebrinus, Echinanthera undulata, Pseudoboa haasi e Urostrophus vautieri. 

Adicionalmente é importante ressaltar que, especialmente no caso dos anuros, há 
uma grande dependência da presença de corpos-d’água, muitas vezes de características 
específicas, para a sua reprodução e consequente perpetuação de suas populações. 

5.2.2.2.2.1.7. Espécies Cinegéticas 
O lagarto teiú (Salvator merianae) é uma espécie terrícola de grande porte, que 

pode atingir 1,4 metros de comprimento e pesar até 5 quilos. Dentre todos os répteis 
brasileiros, esta espécie, cuja carne ainda é bastante apreciada pela população 
interiorana, é tradicionalmente objeto da atividade de caça, sendo comumente abatido 
para consumo em áreas rurais. Assim como considerado um animal “daninho”, por 
invadir galinheiros e predar ovos e aves de criação. 

Também faz-se menção ao grupo das serpentes, que são mortas de maneira 
indiscriminada por serem consideradas, em sua quase totalidade, como espécies 
“perigosas”. 

5.2.2.2.2.1.8. Espécies de Interesse Médico 
Para a Área Expandida de Avalização Ambiental verifica-se a ocorrência de seis espécies de serpentes venenosas: as corais-verdadeiras Micrurus altirostris e M. 

corallinus, a jararaca-pintada (Bothrops neuwiedi), a jararaca (Bothrops jararaca), a 
urutu-cruzeira (Bothrops alternatus) e a cascavel (Crotalus durissus). Destas, destacam-
se as três últimas por ocuparem naturalmente ambientes antropizados, representando 
maiores riscos de acidentes para a população local e mesmo animais de criação. 
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Além dessas espécies, também cabe mencionar outras serpentes, 
tradicionalmente consideradas não venenosas, porém de temperamento agressivo e 
capacidade de inocular peçonha, causando algum quadro de envenenamento, mas raramente levando a morte. Dentre estas estão a papa-pinto (Philodryas patagoniensis) 
e as corredeiras Thamnodynastes nattereri e Thamnodynastes strigatus. 

5.2.2.2.2.1.9. Aspectos de Conservação 
Dentre as espécies registradas, a serpente Calamodontophis ronaldoi encontra-

se enquadrada na categoria “Em Perigo” da lista nacional (MMA, 2014) e internacional (IUCN, 2015) de espécies ameaçadas de extinção. E a perereca Vitreorana uranoscopa 
está categorizada como “Dados Insuficientes” no estado do Paraná (SEGALLA & 
LANGONE, 2004). 

5.2.2.2.2.2. Área Específica de Análise Ambiental 
Ao final da campanha foram registradas doze espécies de anfíbios anuros e uma 

de réptil na Área Específica de Análise Ambiental do empreendimento proposto (Tabela 5.75). Um breve relatório fotográfico ilustrando algumas das espécies observadas in situ 
encontram-se na Figura 5.247 a Figura 5.255. 

Os anuros estão distribuídos entre sapos (Bufonidae, uma espécie), rãs 
(Leptodactylidae, 4; Ranidae, 1) e pererecas (Centrolenidae, 1; Hylidae, 5). Já a única espécie de réptil registrada foi o lagarto teiú (Salvator merianae), pertencente à família 
Teiidae. 

Das doze espécies de anuros assinaladas, sete foram registradas exclusivamente 
pelo método da procura auditiva e visual em sítios de reprodução, quatro por meio da 
procura visual e uma por ambos os métodos. Já o único réptil foi localizado pela procura 
visual (Tabela 5.75). 

A maioria dos anuros foi encontrada em poças localizadas em borda de floresta, mas Physalaemus cuvieri, Rhinella icterica e Scinax fuscovarius foram observados em 
áreas de pasto e Aplastodiscus albosignatus, Physalaemus lateristriga e Vitreorana 
uranoscopa encontravam-se no interior de floresta, dentre as quais, respectivamente, 
vocalizando em riacho, deslocando-se na serapilheira da mata e vocalizando junto ao rio Timbutuva. O lagarto teiú (Salvator merianae) foi encontrado na floresta nativa e em 
plantação de eucalipto. 

Destaca-se o registro da rã-touro (Lithobates catesbeianus) por tratar-se de uma 
espécie exótica e invasora que traz grande prejuízo às formas nativas, especialmente 
por ser uma predadora voraz de outras espécies de anuros. Alguns indivíduos da espécie 
foram encontrados em uma poça localizada em borda de floresta, não sendo observado 
outras espécies de anuros no mesmo local. 
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Tabela 5.75 – Anfíbios e répteis registrados durante o inventário de campo na Área Específica 
de Análise Ambiental do empreendimento proposto Alphaville Paraná 
Táxon Ambiente Método de Amostragem 

AMPHIBIA 
Anura 

Bufonidae 
Rhinella icterica AA PV 

Centrolenidae 
Vitreorana uranoscopa RI PA 

Hylidae 
Aplastodiscus albosignatus RF PA 

Dendropsophus minutus PO PA 
Hypsiboas bischoffi PO PA 

Hypsiboas faber PO PA 
Scinax fuscovarius AA PV 

Leptodactylidae 
Leptodactylus latrans AA, PO PA, PV 

Leptodactylus notoaktites PO PA 
Physalaemus cuvieri AA PV 

Physalaemus lateristriga FL PV 
Ranidae 

Lithobates catesbeianus PO PA 
REPTILIA 
Squamata 

Sauria 
Teiidae 

Salvator merianae FL, SI PV 
LEGENDA: Ambiente de registro: AA, área aberta (pasto); FL, floresta nativa; PO, poça em borda de floresta; SI, 
silvicultura (plantação de eucalipto); RF, riacho em interior de floresta nativa; RI, rio em interior de floresta nativa (rio 
Timbutuva). Método de amostragem: PA, procura auditiva e visual em sítios de reprodução; PV, procura visual. 

 
Na contramão, também se faz menção às pererecas Aplastodiscus albosignatus 

e Vitreorana uranoscopa por representarem elementos que habitam ambientes florestais 
em melhor estado de conservação, de modo que sua presença na área indica uma boa 
integridade dos fragmentos florestais nativos onde foram observadas. 
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De uma maneira geral, a maioria das espécies encontradas tem grande 
plasticidade ecológica, sendo bastante tolerantes a perturbações no ambiente natural. Muitas delas, como o sapo-cururu (Rhinella icterica) e o lagarto teiú (Salvator merianae), 
podem viver junto do ambiente periantrópico e são bem conhecidas da população. 
Nenhuma espécie ameaçada de extinção foi registrada na área no inventário de campo. 

 
Figura 5.247 – Sapo-cururu (Rhinella icterica) registrado durante o inventário de campo na Área Específica de Análise Ambiental 

 

 
Figura 5.248 – Pererequinha-do-brejo (Dendropsophus minutus) registrada durante o 

inventário de campo na Área Específica de Análise Ambiental 
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Figura 5.249 – Perereca-de-máscara (Hypsiboas bischoffi) registrada durante o inventário de campo na Área Específica de Análise Ambiental 

 
Figura 5.250 – Sapo-ferreiro (Hypsiboas faber) registrado durante o inventário de campo 

na Área Específica de Análise Ambiental 

 
Figura 5.251 – Perereca-de-banheiro (Scinax fuscovarius) registrada durante o inventário de campo na Área Específica de Análise Ambiental 
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Figura 5.252 – Rã-manteiga (Leptodactylus latrans) registrada durante o inventário de campo na Área Específica de Análise Ambiental 

 
Figura 5.253 – Rã-cachorro (Physalaemus cuvieri) registrada durante o inventário de 

campo na Área Específica de Análise Ambiental 

 
Figura 5.254 – Rãzinha-do-folhiço (Physalaemus lateristriga) registrada durante o inventário de campo na Área Específica de Análise Ambiental 
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Figura 5.255 – Rã-touro (Lithobates catesbeianus) 

5.2.2.3. Mastozoofauna 
Os mamíferos se destacam pela indicação de mais uma centena de táxons como 

ameaçados no país (MMA, 2014), portanto pouco mais de 15% das espécies com ocorrência documentada (PAGLIA et al., 2012). Essa proporção se repete no Estado do 
Paraná, onde 56 dos 180 táxons documentados está incluído em alguma categoria de ameaça regional (MARGARIDO & BRAGA, 2004; VIDOLIN et al., 2009). 

Informações sobre distribuição e abundância das espécies em seu ambiente 
natural são essenciais para avaliações conservacionistas, mas a dificuldade para a 
correta avaliação da situação local das espécies está atrelada ao parco volume de estudos. Dessa maneira, caracterizações faunísticas in loco – além de preencher parte 
dessa lacuna – são ferramentas fundamentais para tomada de decisões adequadas em 
momentos que antecedem os vários tipos de empreendimentos, com o objetivo de 
minimizar os impactos e mesmo fornecer subsídios para a conservação das espécies. 
Por sua ampla representatividade e, em muitos casos, fidelidade ambiental, cabe os 
mamíferos uma condição relevante nesse tipo de abordagem, servindo-se como 
indicadores específicos de aspectos sistêmicos ligados à caracterização e uso 
sustentável da biodiversidade local e mesmo regional. 

5.2.2.3.1. Métodos 
O presente estudo foi conduzido em dois momentos diferentes, sendo o primeiro 

totalmente dedicado à compilação de uma lista instrumental de espécies para região, 
fundamentado em dados de base, colhidos de várias fontes de literatura, incluindo 
estudos mais recuados da base da Área Expandida de Avaliação Ambiental. Esse 
instrumento serve-se não somente como fundamento para todas as etapas do estudo, 
mas também como ponto inicial para as respectivas interpretações, previsões e análises 
de futuros impactos. Em um segundo momento procedeu-se a aquisição de informações em campo, mediante aplicação dos métodos de amostragem in situ e análises descritivas 
apresentados a seguir. 
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5.2.2.3.1.1. Levantamento dos Dados de Base 
A elaboração da lista para os mamíferos esperados para a região do estudo 

passou por uma revisão contida no estudo de DIAS & MIKICH (2006), URBEN-FILHO & ROCHA (2008), URBEN-FILHO (2008), ALMEIDA et al. (2013) e AAT (2015), fontes 
alusivas à mastozoofauna de áreas periurbanas da Região Metropolitana de Curitiba. 
Levando-se em consideração os padrões de distribuição esperados das espécies em 
relação ao contexto paisagístico da área do empreendimento proposto, alguns táxons 
também foram considerados após interpolações de ocorrência, com fundamentação corológica baseada em JAWORSKI & OLIVEIRA (2003), ZANON (2004) e SILVEIRA et 
al. (2013). Além disso, também foram consideradas as espécies indicadas em estudos 
mais abrangentes com procedência mencionada para a região em apreço (LANGE & 
JABLONSKI, 1998; MIRETZKI, 2003; MARGARIDO & BRAGA, 2004), associadas a 
informações referentes à biologia e história natural disponíveis em fontes mais abrangentes (CÁCERES & MONTEIRO-FILHO, 2006; GARDNER, 2007; REIS et al., 
2007; 2011; BONVICINO et al., 2008; PAGLIA et al., 2012). 

A classificação e nomenclatura adotadas seguem a proposta de REIS et al. 
(2011), com ajustes taxonômicos para as ordens Primates, Chiroptera e Rodentia que, por sua vez, seguem as diretrizes de PAGLIA et al. (2012); os nomes populares 
empregados são aqueles usados regionalmente e/ou mencionados na literatura corrente. 

A avaliação do status de conservação dos grupos fundamentou-se, no âmbito do 
Estado do Paraná, no capítulo respectivo (MARGARIDO & BRAGA, 2004) do livro 
vermelho da fauna ameaçada no estado do Paraná (MIKICH & BÉRNILS, eds., 2004) e, 
no contexto nacional, na Portaria n° 444 de 17 de dezembro de 2014 (MMA, 2014); 
também foram adotadas as avaliações no âmbito internacional, conforme menções na base de dados em IUCN (2015) (International Union for Conservation of Nature) e os 
anexos I e II da CITES (2016) (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora). 

5.2.2.3.1.2. Técnicas de Inventário de Campo 
O levantamento qualitativo dos mamíferos da região foi conduzido entre os dias 

14 e 18 de março de 2016, como também a amostragem particular para morcegos em 8 
de junho de 2016, com emprego de métodos específicos nas áreas previamente 
selecionadas para compor os locais amostrais mais particulares, desta forma 
concentrando os esforços na Área Específica de Análise Ambiental (AEsAA). 

Em virtude das condições observadas na Específica de Análise Ambiental, visto a 
predominância de áreas de silvicultura e pastagem, os esforços foram deslocados para 
localidades adjacentes, desde que evidentemente representativas para o registro da 
mastozoofauna. Desta forma empregou-se uma série de petrechos e condutas 
amostrais, adaptadas à condição local (Figura 5.256), obedecendo as diretrizes sugeridas por KUNZ (1988), VOSS & EMMON (1996), PARDINI et al. (2003) e 
HOFFMANN et al. (2010) (Figura 5.257 e Figura 5.258), quais sejam: 
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 Busca por evidências diretas e indiretas: investigação minuciosa dos ambientes 
visitados na Área Específica de Análise Ambiental, visando flagrantes visuais ou 
auditivos, bem como a localização de despojos (carcaças, animais atropelados) e 
outros itens, como pegadas, fezes, tocas, restos de forrageamento, sinais na 
vegetação e no solo. Durante todo o esforço de campo, essa atividade foi 
constante, nos períodos diurnos e noturnos quando foram percorridas transecções 
com extensões variadas, cabendo a identificação e georreferenciamento de todos 
os registros. Para essa técnica somou-se um esforço amostral de 
aproximadamente 20 horas de dedicação. 
 Anamneses: coleta de informações oriundas de experiência pessoais de 
terceiros, obtidas por meio de entrevistas, estimuladas ou não, de acordo com a 
conveniência, de moradores locais ou de potenciais informantes que pudessem 
contribuir com dados fidedignos acerca da mastozoofauna da área de estudo. 
Para essa técnica foram considerados quatro informantes, residentes na região e 
que contribuíram espontaneamente com o trabalho. 
 Documentação com armadilhas fotográficas: obtenção de imagens fotográficas a partir de instrumentos fotográficos especiais (Bushnell, modelo Trophy Cam) 
guarnecidos por iluminação infravermelha, possibilitando a captura de imagens de 
animais de médio e grande porte em condições restritas de luminosidade. Neste 
estudo foram usados quatro equipamentos instalados a cerca de 40 cm do solo, 
respeitando-se uma distância mínima de 100 metros entre elas. Com o intuito de 
aumentar as probabilidades de flagrantes de diferentes espécies foram utilizadas 
cevas diante de cada equipamento, contendo uma mistura de sardinha, laranja, 
abacaxi e ração felina, sendo repostas quando necessário. Desta forma somou-
se um esforço amostral de 384 armadilhas/hora. 
 Capturas com redes-de-neblina: apreensão temporária de indivíduos do grupo 
dos morcegos, por meio de redes especiais instaladas verticalmente com auxílio 
de estacas. Os locais de amostragem consideraram uma avaliação prévia de 
pontos onde se presume maior incidência de passagens desses animais, tais 
como beira de vias de acesso, clareiras, proximidades de córregos e sítios com 
associações de plantas atraentes. Neste estudo foram instaladas 10 redes (12x3m 
e 6x3m), permanecendo ativas por um período de quatro horas. O esforço 
amostral para esta metodologia foi calculado em hm², conforme recomendado em 
STRAUBE & BIANCONI (2002), obtido pela multiplicação da área (altura x 
comprimento = m²) de cada rede pelo número de horas de exposição. As revisões 
ocorreram em intervalos de 30 minutos, e o esforço amostral culminou em 1.200 
m².h. 
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Figura 5.256 – Espaços percorridos durante a avaliação mastozoológica in situ 

 

 
Figura 5.257 – Busca por evidências (impressões no solo) para registro de mamíferos 
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Figura 5.258 – Armadilha fotográfica (Trophy Cam Bushnell) 

 

5.2.2.3.2. Resultados 

5.2.2.3.2.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

5.2.2.3.2.1.1. Riqueza de Espécies 

De antemão é importante frisar que embora as informações disponíveis sobre a 
mastozoofauna da Área Expandida de Avaliação Ambiental (que inclui parte da Região 
Metropolitana de Curitiba) sejam satisfatórias, o mesmo não se pode afirmar 
particularmente sobre o município de Campo Largo, onde o conhecimento é pontual e 
episódico, com exceção da ordem Chiroptera (MIRETZKI, 2003). Levando-se essa 
lacuna em consideração, a lista ora apresentada, baseia-se em um universo de registros 
colhidos em vários municípios contíguo, desde que demonstrando condições 
biologicamente compatíveis com a reconhecida na região do empreendimento proposto. 
Sob esse ponto de vista, e considerando a literatura disponível bem como os resultados 
ora colhidos nesse esforço amostral, admite-se a composição da mastozoofauna como 
razoavelmente inventariada e, assim, servindo-se como base segura para a presente 
avaliação nas áreas de estudo do empreendimento proposto. 

Com base lista obtida a partir de dados secundários (ApêndiceErro! Fonte de r
eferência não encontrada.), admite-se um total de 62 espécies de mamíferos silvestres 
confirmadas ou potencialmente ocorrentes na macrorregião e distribuídas em nove 
ordens e 21 famílias. 

Uma observação mais atenta da distribuição de riqueza entre os grupos mostra 
que a ordem Chiroptera somou 23 espécies, confirmando-se como o grupo mais 
expressivo do ponto de vista filético e repetindo um padrão amplamente reconhecido 
para a região Neotropical. Cabe ressaltar que os morcegos são representados no Brasil 
por nove famílias que abrigam 64 gêneros e 167 espécies com variados padrões de 
distribuição geográfica, ecológica e vários casos de endemismos (REIS et al., 2007). 
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Regionalmente, esse grupo possui a maior representatividade de informação, em virtude 
de ampla revisão publicada por MIRETZKI (2003), associadas a outras contribuições na 
região. 

Ainda com relação à riqueza, segue-se a ordem Rodentia que contou com 12 
espécies regionalmente contabilizadas; para os marsupiais, somou-se oito espécies, 
indicando uma representatividade de 12% das espécies conhecidas no país (CÁCERES 
& MONTEIRO-FILHO, 2006; REIS et al., 2011). 

A grande representatividade destes três grupos concorda com as proporções 
observadas em outras localidades mencionadas na literatura (MIRETZKI, 2003; DIAS & 
MIKICH, 2006). Cabe lembrar que os quirópteros e roedores, não obstante sejam os 
grupos mais diversos, incluem também uma cifra notável de formas ainda desconhecidas 
para a ciência, detalhe que vem sendo amplamente observado paralelamente ao avanço 
das pesquisas (PERCEQUILLO et al., 2011; QUINTELA et al., 2014). Com efeito, os 
valores de riqueza devem estar subestimados, considerando a carência de estudos de 
composição desses grupos e a dificuldade de identificação inerente a eles. 

Por sua vez os carnívoros somaram sete espécies, dentre as quais destaca-se a 
família Mustelidae como o maior número de representantes. No território brasileiro são 
reconhecidas 28 espécies de carnívoros, tratando-se de uma das ordens mais 
ameaçadas, devido ao seu histórico de conflito com o homem. 

A ordem Cingulata foi representada no estudo por quatro espécies que estão entre 
as formas que têm populações diretamente reduzidas por influencia da caça e 
principalmente por atropelamentos em rodovias. Nesse sentido, cabe destaque ao tatu-
galinha (Dasypus novemcinctus), frequentemente vitimada por colisões com veículos em 
estradas (CHEREM et al., 2005). 

Dentre os primatas há duas espécies nativas citadas em literatura para a Área 
Expandida de Avalização Ambiental: o macaco-prego (Sapajus nigritus) e o bugio-ruivo 
(Alouatta guariba), sendo que essa última, que apresenta alguma plasticidade na 
ocupação de ambientes (REIS et al., 2011), ainda mantém pequenas populações 
relictuais em certos pontos da região metropolitana, com destaque para as adjacências 
da região leste de Curitiba. 

Por fim, a ordem Artiodactyla encontra-se representada por três espécies, dentre 
as quais o veado-mateiro (Mazama americana) e o veado-catingueiro (Mazama 
gouazoubira), ambos com vasta distribuição no Brasil. Em situação distinta está o veado-
cambuta (Mazama nana), forma de ocorrência muito mais restrita, com populações por 
toda a região Sul e em algumas localidades isoladas do Paraguai e Argentina (ABRIL & 
DUARTE, 2008). 

As representações das informações aqui inventariadas indicam uma fauna 
consideravelmente diversificada de mamíferos, que concorda com outros estudos da 
região. No entanto, esses números podem flutuar na real composição da comunidade de 
mamíferos constatados in loco, principalmente dos pequenos mamíferos, devido à 
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carência de conhecimento e a pequena representatividade geográfica de inventários de 
fauna em várias localidades lindeiras.  

5.2.2.3.2.1.2. Aspectos Conservacionistas 

A relevância conservacionista de um táxon pode ser medida por meio da baixa 
densidade populacional e/ou reprodutiva, distribuição restrita e maior suscetibilidade à 
caça e a pressão de uso. Com relação à mastozoofauna, a literatura menciona oito 
formas alocadas em alguma categoria de ameaça, seja no âmbito nacional ou estadual 
(Apêndice), mas é importante mencionar que, embora a nova lista oficial do MMA (2014) 
discrimine categorias de ameaça, elas foram aprofundadas, embora anteriormente, na 
obra específica de CHIARELLO et al. (2008). 

Dentro da ordem Primates, o bugio-ruivo (Alouatta guariba) merece destaque, 
devido à notável alteração de seu ambiente natural e em particular no estado do Paraná, 
onde se encontra tratada como “vulnerável” e, nacionalmente, como “criticamente 
ameaçada” (MARGARIDO & BRAGA, 2004; MMA, 2014). Na sequência, a única espécie 
de leporídeo nativo, tapeti (Sylvilagus brasiliensis) é considerada “vulnerável” no estado 
(MARGARIDO & BRAGA, 2004). 

Para os quirópteros, Chrotopterus auritus e Diphylla ecaudata são tidas como 
“vulneráveis” no âmbito estadual (MARGARIDO & BRAGA, 2004), mas salienta-se que 
o grupo como um todo merece cuidados especiais por abarcar formas de grande 
capacidade dispersiva pelo ambiente, condição que os torna naturalmente de difícil 
compreensão biogeográfica, bem como de seu real status de conservação. 

Os representantes da ordem Carnivora estão entre as espécies mais vulneráveis 
e sensíveis a danos populacionais em paisagens fragmentadas, devido a características 
biológicas inerentes, bem como às densidades populacionais naturalmente baixa e às 
áreas de vida extensas (TABARELLI & GASCON, 2005). Adicionalmente, inclui os 
mamíferos mais perseguidos pelo homem, destacando-se o puma (Puma concolor) 
(REIS et al., 2011), reconhecido como um dos primeiros a sentir os efeitos adversos do 
avanço de atividades antrópicas e constando como “vulnerável”, tanto no âmbito 
estadual quanto nacional (MARGARIDO & BRAGA, 2004; MMA, 2014); o gato-do-mato 
(Leopardus guttulus) também é mencionado como “vulnerável” (MARGARIDO & 
BRAGA, 2004; MMA, 2014), sendo referenciado como vulnerável na IUCN (2015). 

Com relação aos cervídeos, embora encontrem-se distribuídos por quase todos 
os tipos de ambientes, com várias espécies de ampla distribuição, várias formas vêm 
apresentando acentuado declínio populacional, principalmente devido à 
descaracterização e perda de hábitat, mas também pela caça indiscriminada. O veado-
cambuta (Mazama nana), conta com menção de ser “vulnerável” nos contextos estadual 
e nacional (MARGARIDO & BRAGA, 2004; MMA, 2014). 

De uma forma resumida, porém, elucidativa, observa-se que os mamíferos que se 
encontram ameaçados no contexto global ou mesmo regional, são aqueles que, além de 
apresentarem especializações notáveis para alimentação ou exploração do hábitat, são 
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também os que mais diretamente sofrem pela perda e fragmentação de ambientes, 
assim como outras intervenções, como a caça ilegal e contato com animais domésticos 
(CAMPOS, 2004). 

5.2.2.3.2.1.3. Espécies Exóticas 

Uma espécie é considerada exótica quando se distribui além de seu limite natural 
conhecido, definição essa que é o resultado da dispersão intencional ou acidental de 
algum táxon em um ambiente fora de sua distribuição original (ESPINDOLA & JULIO, 
2007). Com base nessa definição, deve ser também incluída a fauna doméstica que 
possui estreita relação de sobrevivência associada ao homem, com frequência gerando 
um tipo faunístico diferenciado, ou asselvajado, que é formado por espécies domésticas 
que se tornaram ferais ou que voltaram a viver em ambientes naturais sem o cuidado 
direto do homem (MOURA-BRITTO & PATROCÍNIO, 2006). 

No Brasil, considera-se seis espécies de mamíferos como exóticas, todas elas 
amplamente distribuídas e que de alguma forma reverteram a sua condição selvagem 
(REIS et al., 2011). Aqui consideramos também o cachorro e o gato doméstico que, no 
entanto, por motivos de interdependência e estreita necessidade de aproximação com 
habitações humana não foram considerados profundamente. É necessário mencionar 
que estas duas espécies oferecem grandes riscos à fauna silvestre quando asselvajados 
ou até mesmo quando criados sem critérios e controle. Esses animais foram encontrados 
em grande número principalmente no interior de fragmentos ripários do rio Timbutuva e 
pequenos tributários, bem como nas áreas de silvicultura visitadas (Figura 5.259). 
Também merece destaque os encontros, dentro da Área Específica de Análise Ambiental 
e Área Expandida de Avaliação Ambiental, a lebre (Lepus europaeus) (Figura 5.260). 

 

 
Figura 5.259 – Flagrantes fotográficos, de cachorro-doméstico na Área Específica de 

Análise Ambiental 
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Figura 5.260 – Rastro de lebre na Área Específica de Análise Ambiental 

 

Por fim, chama-se a atenção para dois táxons introduzidos e altamente invasivos: 
os saguis Callithrix jacchus e Callithrix penicillata, formas exóticas com distribuições 
naturais restritas respectivamente aos biomas do Cerrado e Caatinga, eventualmente 
ocorrendo em regiões pontuais da Mata Atlântica do Sudeste (HIRSCH et al., 2002; 
GOLDANI, et al., 2006). 

Estes animais foram introduzidos deliberadamente em alguns parques da região 
oeste de Curitiba nos anos 90, mostrando dispersão quase incontrolável a partir de 
então. Cumpre ressaltar que, uma vez ali presentes ocuparam todo o tipo de 
remanescentes florestais, inclusive outros praças e parques municipais (PASSOS et al., 
2006), causando ataques a outros elementos da fauna nativa, especialmente aves e 
insetos em uma magnitude ainda não bem conhecida, porém, indiscutível. 

5.2.2.3.2.1.4. Espécies Cinegéticas 

A fauna de mamíferos, principalmente animais de médio a grande porte, sofrem 
grande influência com a prática da caça predatória, que pode ser levada a efeito tanto 
com fins recreativos quanto de subsistência. Sabe-se que as espécies de mamíferos – e 
principalmente as de maior porte – são bastante vítimadas por essa atividade (NEGRÃO 
& VALLADARES-PÁDUA, 2006), uma vez que são alvo constante de perseguição e com 
frequência abatidos por serem potencialmente perigosos para animais de criação 
(predação destes) ou danosos à agricultura (herbivoria entre outros). 

Na Área Expandida de Avaliação Ambiental pode-se verificar a presença de 
espécies ditas de interesse cinegéticos como tatu-de-rabo-mole (Cabassous tatouay), o 
tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), quati (Nasua nasua), lontra (Lontra longicaudis), 
veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e a 
cutia (Dasyprocta azarae). Estes animais são alvos de intensa perseguição, devido ao 
alto valor agregado a apreciação de suas carnes e peles.  
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5.2.2.3.2.1.5. Espécies de Interesse Sanitário 

O avanço das atividades antrópicas, seja ele por meio da agricultura, pecuária ou 
mesmo da proliferação de adensamentos urbanos, proporciona um contato direto do 
Homem com inúmeras populações de espécies silvestres (SILVA, 2005). Esta 
aproximação pode acarretar uma série de prejuízos de ambos os lados às populações 
naturais, mas também à saúde pública, devido ao intercâmbio de patógenos. 

Alguns mamíferos silvestres são reconhecidos como hospedeiros, transmissores 
ou mesmo reservatórios naturais de agentes epidemiológicos. Os morcegos, por 
exemplo, estão envolvidos na incidência e distribuição de doenças importantes como a 
raiva e histoplasmose, as quais podem ser transmitidas direta ou indiretamente aos seres 
humanos e outros organismos homeotérmicos. A raiva é a doença mais comumente 
transmitida por morcegos a animais domésticos, principalmente pelos de hábitos 
hematófagos (Desmodus rotundus e Diphylla ecaudata) (BREDT et al., 1998). Dentre 
estes, Desmodus rotundus é o agente mais comum por se tratar da espécie mais 
amplamente distribuída, alcançar maior gama de presas e ocupar frequentemente locais 
próximos à criação de animais domésticos. A introdução do gado e outras criações 
domésticas acarretaram considerável aumento das populações desta espécie ao longo 
de determinadas regiões (SEKIAMA et al., 2013). 

Espécies como a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) possuem naturalmente 
muitos ectoparasitas como também uma miríade de endoparasitos em seu sistema 
digestório (ORTIZ & RIZZELLO, 2004), sendo conhecida e amplamente divulgada a sua 
participação no ciclo da febre maculosa, inclusive em ambiente urbano. O gênero 
Didelphis é considerado um dos táxons de marsupiais mais importantes em hospedar 
um elevado número de ectoparasitas infectados por tripanosomatídeos (LINARDI, 2006) 
e algumas espécies como o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e o mão-pelada 
(Procyon cancrivorus), são vetores de leishmaniose, doença transmitida por protozoários 
(VOLTARELLI et al., 2009). Tatus também podem ser veículos da bacteria 
Mycobacterium leprae, causadora da hanseníase, doença infecto-contagiosa, que pode 
acometer seres humanos (SCHMITT et al., 2010). Porém são os roedores exóticos os 
que merecem grande atenção em relação parasito-hospedeiro, principalmente foco na 
saúde pública. Uma das doenças mais letais transmitidas por estes animais é a 
hantavirose ou síndrome pulmonar por hantavírus, também associada a espécies 
silvestres. 

5.2.2.3.2.2. Área Específica de Análise Ambiental 

Foram registradas 13 espécies de mamíferos in loco (Figura 5.261) referentes à 
Área Específica de Análise Ambiental, riqueza essa que representa pouco mais de 19% 
das espécies aferidas para a macrorregião. É importante mencionar que esses táxons 
foram constatados mediante a verificação de evidências diretas e indiretas, como 
também informações complementares de entrevistas. 
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Figura 5.261 – Representatividade da mastozoofauna registrada in loco durante a 

elaboração do parecer de fauna da Fazenda Timbutuva 

 

Dos elementos aferidos em campo, os táxons estão assim distribuídos: um 
cingulado, um pilosa, um lagomorfo, quatro carnívoros, um cervídeo e cinco roedores 
(Tabela 5.76). Cabe realçar que desse valor global, três foram exclusivamente 
mencionados durante entrevistas: tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), a onça-
parda (Puma concolor) e o ratão-do-banhado (Myocastor coypus). 
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Tabela 5.76 – Representatividade da mastozzofauna registrada na Área Específica de Análise Ambiental 

Ordem/Família/Espécie Nome popular 
Tipo de 
registro 

Status de Conservação 
Bioma Dieta Locomoção 

PR BR IUCN/CITES 

CINGULATA 

DASYPODIDAE 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Bi,Ei,En    
Am, MA, Ce, Ca, 

Pt, Pp 
In/On SF 

PILOSA 

MYRMECOPHAGIDAE 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim Bi,En    
Am, MA, Ce, Ca, 

Pt, Pp 
Sc Myr 

PRIMATES 

LAGOMORPHA 

LEPORIDAE 

Lepus europaeus** Lebre Bi,Ei    
Am, MA, Ce, Ca, 

Pt, Pp 
Hb Te 

CHIROPTERA 

CARNIVORA 

FELIDAE 

Puma concolor Onça-parda Bi,En VU VU CITES I 
Am, MA, Ce, Ca, 

Pt, Pp 
Ca Te 

CANIDAE 
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Ordem/Família/Espécie Nome popular 
Tipo de 
registro 

Status de Conservação 
Bioma Dieta Locomoção 

PR BR IUCN/CITES 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato Bi,Ei, Ed   CITES II 
MA, Ce, Ca, Pt, 

Pp 
In/On Te 

MUSTELIDAE 

Lontra longicaudis Lontra Bi,Ei,En VU  CITES I 
Am, MA, Ce, Pt, 

Pp 
Ps SA 

PROCYONIDAE 

Procyon cancrivorus Mão-pelada Bi,Ei    
Am, MA, Ce, Ca, 

Pt, Pp 
Fr/On Te 

ARTIODACTYLA 

CERVIDAE 

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro Bi,Ed    
Am, MA, Ce, Ca, 

Pt, Pp 
Fr/Hb Te 

RODENTIA 

SCIURIDAE 

Guerlinguetus ingrami Esquilo Bi,Ed    MA Fr/Gr Sc 

CRICETIDAE 

Nectomys squamipes Rato-d'água Ei    MA, Ce Fr/On SA 

CAVIIDAE 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara Bi,Ei,En    
Am, MA, Ce, Ca, 

Pt, Pp 
Hb SA 

DASYPROCTIDAE 
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Ordem/Família/Espécie Nome popular 
Tipo de 
registro 

Status de Conservação 
Bioma Dieta Locomoção 

PR BR IUCN/CITES 

Dasyprocta azarae Cutia Bi,Ei,En    MA, Ce, Pt, Pp Fr/Gr Te 

MYOCASTORIDAE 

Myocastor coypus Ratão-do-banhado En    MA, Pp Fr/Fo SA 

Legenda: Status de conservação das espécies segundo Margarido & Braga (2004), MMA (2014), IUCN (2015) e CITES (2016) (Anexos I e II). Tipo de Registro: Ca, captura; Bi, 
bibliografia; Ed, evidência direta (visualização, vocalização, foto em armadilha fotográfica); Ei, evidência indireta (fezes, rastros, e etc.); En, entrevistas. Status de conservação 
PR/BR: CR-Criticamente em perigo, Vu-vulnerável, EN-Em Perigo. IUCN: VU-vulnerável, NT- quase ameaçada; LC- menor preocupação. Bioma: Am-Amazônia, MA-Mata 
Atlântica, Ce-Cerrado, Ca-Caatinga, Pt-Pantanal, Pp-Pampa. Dieta: Ca-carnívoro, Fr-frugívoro, Fo-folívoro, Go-gomívoro, Gr-granívoro, Hb-herbívoro, He-hematófogo, In-
insetívoro, Myr-mirmecófago, Nec-nectarívoro, On-onívoro, Ps-piscívoro, Se-predador de sementes. Locomoção: Aq-aquático, Ar-arborícola, Fs-fossorial, SA-semi-aquático, Sc-
escansorial, SF-semi-fossorial, Te-terrestre, Vo-voador. (*) têm baixa probabilidade de ocorrência (provavelmente extintas) na região, (**) espécie exótica, não contabilizada na 
riqueza geral.
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Para os mamíferos voadores, nenhum representante foi capturado, fato que pode 
estar atrelado à seletividade dos equipamentos de captura e especialmente a questão 
climática, uma vez que ao longo do período amostral foram enfrentadas baixas 
temperaturas (STRAUBE & BIANCONI, 2002; ZORTEA, 2003). Estas hipóteses podem 
explicar, de forma ampla, as variações na ocupação do habitat pelos morcegos, 
notadamente definidas pela disponibilidade alimentar, questões sazonais e a 
heterogeneidade espacial (WEBER, 2009). 

As armadilhas fotográficas colheram 23 flagrantes, representados por Cerdocyon 
thous (n= 16) e Mazama gouazoubira (n=1) sendo o restante flagrantes sequenciais de 
um mesmo indivíduo de cachorro-doméstico (n=6). O veado-virá M. gouazoubira foi 
documentado em interior de remanescente florestal na Área Específica de Análise 
Ambiental, mas durante as amostragens vários rastros foram constatados, evidenciando 
que este táxon se desloca por uma parcela considerável da área amostrada. A mesma 
ótica se aplica ao graxaim – C. thous, flagrado em interior de remanescente florestal 
próximo ao rio Timbutuva, como também em outros setores da localidade perscrutada. 

Estes registros comprovam que a região abriga espécies de médio e grande porte 
que usam, atualmente, as imediações como área de vida ou para deslocamento, 
considerando-se que toda a região é formada por matriz florestal fragmentada que 
contempla o meio rural de Campo Largo. 

Houve registros fotográficos de cachorros-domésticos e salienta-se o fato dos 
equipamentos terem sido bem distribuídos no interior de fragmentos florestais e de 
silvicultura, como também próximo ao rio Timbutuva. A presença de animais domésticos 
no interior dos remanescentes e áreas abertas de toda a região é marcante, indicando 
que esses animais não restringem seus deslocamentos às imediações das residências, 
mas também podem interagir com a fauna nativa em grande amplitude. 

Com relação aos registros, diretos e indiretos, seis espécies foram aferidas dentro 
da Área Específica de Análise Ambiental: tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) (toca e 
rastro), lontra (Lontra longicaudis) (rastro e fezes), mão-pelada (Procyon cancrivorus) 
(rastro), esquilo (Guerlinguetus ingrami) (observação direta), capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) (fezes e rastros) e cutia (Dasyprocta azarae) (rastro) (Figura 5.264 a 
Figura 5.273). 

Destas espécies ressalta-se a presença de D. novemcinctus, pelo seu histórico de 
caça e ser considerado alvo cinegético e L. longicaudis, pelo atual grau de conservação 
no estado, contando com documentações de rastros e fezes próximo à margem do rio 
Timbutuva. Espécie solitária e semiaquática que se locomove com grande destreza em 
água doce ou estuarina (MARGARIDO & BRAGA, 2004), a lontra é encontrada em áreas 
que atendem sua demanda de hábitat, ou seja, com ampla vegetação ripária e 
disponibilidade de alimentos durante o ano inteiro (EINSENBERG & REDFORD, 1999). 
Sua presença na microbacia do rio Timbutuva, ainda que a vegetação no local se 
encontre superficialmente degradada, indica boa qualidade da água, já que costuma ser 
drasticamente afetada pela poluição hídrica. 
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Finalmente, destaca-se D. azarae, encontrada por meio de rastros em interior de 
floresta na Área Específica de Análise Ambiental e também citada em entrevistas como 
um táxon relativamente comum na localidade. A espécie possui lugar de destaque por 
possuir o hábito de acumular sementes em seu território, atuando como dispersores de 
propágulos vegetais pelo solo da floresta (SALM, 2005). 

Com algumas exceções acima apontadas, a comunidade mastozoofaunística da 
área do estudo foi representada por formas generalistas, tolerantes em diversos graus 
às alterações ambientais das áreas inventariadas. Por outro lado, foram verificadas 
algumas espécies associadas a condições ambientais mais preservadas, notadamente 
Lontra longicaudis e Mazama gouazoubira, sugerindo que a região permite conexão 
entre populações remanescentes em escalas maiores. 

5.2.2.3.2.2.1. Pressões Locais Sofridas pelas Espécies 

A diversidade de mamíferos acompanha uma série de situações conectadas com 
a paisagem que, por sua vez, é definida pelo estado atual de fragmentação e pela 
constante perda de ambiente natural, consequências de ações como a expansão urbana 
e desenvolvimento de práticas agropecuárias, leva a uma redução pontual da riqueza e 
abundância em várias escalas (COSTA et al., 2005). 

A Área Específica de Análise Ambiental se apresenta profundamente alterada em 
função do histórico de ocupação, uso do solo pela agropecuária e silvicultura, como 
também pela proximidade com os centros urbanos de Campo Largo e Curitiba. Uma 
análise mais detalhada da situação in loco, aponta para uma condição profundamente 
alterada da paisagem (Figura 5.262), na qual pequenos fragmentos florestais 
encontram-se conectados por áreas próximas ao rio Timbutuva e, pouco mais distante, 
ao rio Verde, como também pequenas manchas de vegetação campestres isoladas e 
também próximas aos talvegues indicados (Figura 5.263). Em alguns pontos, ainda, é 
possível observar, mesmo que em diferentes níveis de deterioração, uma vegetação 
emergente, próximos a pequenos cursos de água que se iniciam ou passam próximos 
aos limites da Área Específica de Análise Ambiental e que deságuam no rio Timbutuva, 
vegetação típica entre interior de floresta e áreas de várzea. Tratam-se essas situações, 
de aspectos de extrema importância para o aporte, estabelecimento e deslocamento de 
mamíferos silvestres, os quais se tornaram dependentes destes corredores frente ao 
atual estado ambiental, mas também de situações particulares, como a manutenção 
deliberada ou eventual de determinados tipos de microhábitats. 
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Figura 5.262 – Vista geral da região do estudo, ilustrando a predominância de áreas 

agricultáveis entre os pequenos remanescentes florestais 

 

 
Figura 5.263 – Vista geral da vegetação da margem direita do rio Timbutuva, com 

ocorrência de floresta riparia bem alterada 

 

Além da perda e da descaracterização da vegetação, a presença de animais 
domésticos pode exercer impactos significativos à fauna silvestre, como a predação 
direta, disputa por recursos e disseminação de zoonoses (CAMPOS, 2004; GALETTI & 
SAZIMA, 2006). Outra fonte de impacto significativo é a criação de gado, observada em 
alguns setores da Área Específica de Análise Ambiental. 
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Figura 5.264 – Rastro de Dasypus novemcinctus 

 

 
Figura 5.265 – Rastro de Cerdocyon thous 

 

 
Figura 5.266 – Rastro de Dasyprocta azarae 
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Figura 5.267 – Rastro de Hydrochoerus hydrochaeris 

 

 
Figura 5.268 – Rastro de Lontra longicaudis 

 

 
Figura 5.269 – Rastro de Nectomys squamipes 
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Figura 5.270 – Rastro de Procyon cancrivorus 

 

 
Figura 5.271 – Guerlinguetus ingrami 

 

 
Figura 5.272 – Indicativo de Mazama gouazoubira por armadilha fotográfica 
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Figura 5.273 – Indicativo de Cerdocyon thous por armadilha fotográfica 

 

5.2.2.4. Ictiofauna 

Os peixes constituem o grupo mais diversificado entre os vertebrados, com uma 
riqueza de 28.000 e 30.000 espécies conhecidas (LOWE-MCCONNELL, 1999). A 
Região Neotropical possui a ictiofauna de água doce mais diversificada do mundo, 
abrangendo mais de 6.000 espécies (LOWE-MCCONNELL, 1999; REIS et al., 2003). 

Os estudos sobre a fauna de peixes da bacia do rio Iguaçu tiveram início na 
primeira década do século XX pelos estudos de Hasemann (1911) e Eigenmann (1911), 
os quais efetuaram descrições de diversas espécies, muitas das quais até hoje válidas. 
Já naquela época, os autores demonstraram que o rio Iguaçu se apresenta distinto dos 
demais contribuintes da bacia hidrográfica do Paraná, contemplando uma ictiofauna 
particular e rica em endemismos. 

Estudos subsequentes desenvolvidos no rio Iguaçu e em seus contribuintes 
confirmaram as condições específicas apontadas por Hasemann (1911) e Eigenmann 
(1911) (e.g., GARAVELLO et al., 1997; SEVERI & CORDEIRO, 1994; ABILHOA et al., 
2008), e muitas outras espécies, a maioria exclusivas, foram descobertas em diversos 
segmentos da bacia (e.g., PINNA, 1992; GARAVELLO & SAMPAIO, 2010; GARAVELLO 
& SHIBATTA, 2007, 2016; GARAVELLO et al., 2012; SHIBATTA & GARAVELLO, 1995; 
HALUCH & ABILHOA, 2005). 

Não obstante a descoberta constante e recente de novas espécies, a ictiofauna 
da bacia do rio Iguaçu, se comparada a outros rios da bacia do Paraná, é caracterizada 
pela pequena riqueza (não obstante a participação das diferentes ordens refletir a 
situação descrita para os rios neotropicais, sendo a maior parte dos peixes pertencentes 
às ordens Characiformes e Siluriformes), pelo elevado grau de endemismo e pela 
ausência de grandes migradores, sendo característica das espécies desses ambientes 
encachoeirados a realização de pequenas migrações e desova parcelada (GARAVELLO 
et al., 1997). Além disso, uma elevada parcela das espécies ocorre apenas em uma 
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região específica da bacia, caracterizando subdivisões biogeográficas da mesma. 
Garavello et al. (1997) atribuem a alta complexidade da bacia do rio Iguaçu à história 
geológica conturbada da bacia e à elevada diversidade de ambientes que a mesma 
contempla. Por fim, estudos recentes demonstram que a ictiofauna da porção mais 
elevada desta bacia detém maiores relações filogenéticas com aquela localizada na 
porção litorânea a leste, sugerindo uma história compartilhada entre ambas as regiões 
previamente à formação da Serra do Mar (INGENITO et al., 2004). 

A maior parte das publicações e estudos sobre a ictiofauna do rio Iguaçu foram 
conduzidos desde sua porção média até sua foz, haja vista a concentração de 
empreendimentos hidrelétricos presentes naquela região (SEVERI & CORDEIRO, 1994). 
No alto Iguaçu, objetivo do trabalho ora apresentado, observa-se ainda uma carência de 
publicações. Os principais estudos conduzidos localmente consistem nas compilações 
de Severi & Cordeiro (1994), Abilhôa (2004), Ingenito et al. (2004), Haluch & Abilhôa 
(2005), Abilhôa & Agostinho (2007) e Abilhôa et al. (2008), dentre outros. 
Especificamente para a bacia do rio Verde, objeto da presente análise, destaca-se o 
estudo de Abilhôa et al. (2011), realizado no reservatório de abastecimento da Região 
Metropolitana de Curitiba, o qual insere-se na Área Expandida de Avaliação Ambiental. 

5.2.2.4.1. Métodos 

Os estudos referentes à ictiofauna fundamentaram-se na análise da literatura e 
em coletas de campo, realizadas na Área Específica de Análise Ambiental. Os 
procedimentos adotados foram os seguintes: 

5.2.2.4.1.1. Levantamento dos Dados de Base (Análise da 
Literatura) 

Para a elaboração da lista de espécies com registro para a região de estudo (Área 
Expandida de Avaliação Ambiental) e potencialmente ocorrentes na área do 
empreendimento proposto (Área Específica de Análise Ambiental) foram utilizados os 
dados existentes em literatura, tendo-se por base especialmente os estudos de Severi & 
Cordeiro (1994), Abilhôa (2004) e Abilhôa et al. (2008 e 2011). Por sua vez, para a 
avaliação do estado de conservação das espécies levantadas, foram consultadas as 
listas de fauna ameaçada de extinção do Paraná (ABILHÔA & DUBOC, 2004), do Brasil 
(MMA, 2014) e em nível internacional (IUCN, 2015). 

5.2.2.4.1.2. Inventário de Campo 

Além do levantamento bibliográfico, observações de campo foram conduzidas no 
dia 04 de junho de 2016 com vistas ao reconhecimento das condições dos recursos 
hídricos locais e realização de entrevistas com a comunidade. Para tanto, foram 
avaliados os tipos de ambientes aquáticos presentes na área de intervenção do 
empreendimento, sendo os mesmos categorizados quanto às suas características 
fisionômicas. Em síntese, três ambientes foram registrados na área, a saber (Figura 
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5.275): rio em área aberta (Figura 5.274), rio no interior de floresta (Figura 5.276) e 
banhado (Figura 5.277). 

 
Figura 5.274 – Rio Timbutuva em área aberta (a) 

 
Figura 5.275 – Ambientes aquáticos encontrados na Área Específica de Análise 

Ambiental 
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Figura 5.276 – Rio Timbutuva em interior de floresta (b) 

 

 
Figura 5.277 – Canal de drenagem de várzea marginal ao rio Timbutuva (c) 

 

Para a realização de entrevistas, procurou-se moradores locais que residissem na 
região há mais de cinco anos. As entrevistas foram realizadas buscando-se reconhecer 
quais as espécies de peixes são conhecidas localmente e quais são os usos dados às 
mesmas. Também foram verificados peixes pescados momentaneamente pelos 
moradores locais. 
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5.2.2.4.2. Resultados 

5.2.2.4.2.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

5.2.2.4.2.1.1. Riqueza de Espécies 

O estudo de Abilhôa et al. (2011) representa uma síntese do conhecimento sobre 
a ictiofauna da bacia do rio Verde, contemplando as demais informações presentes na 
literatura sobre a região. A análise desse estudo, confrontado ainda com os dados das 
demais obras consultadas, permitem registrar um total de 27 espécies de peixes para a 
referida bacia, conforme apresentado no Apêndice. 

A ictiofauna inventariada para a bacia do rio Verde se mostra conforme o padrão 
típico da região do Alto Iguaçu, com espécies em geral de pequeno porte (sensu 
INGENITO et al., 2004). Nenhuma das espécies citadas consiste em forma migratória, 
sendo em geral residentes a pequenas áreas ou apresentando no máximo 
deslocamentos curtos em períodos reprodutivos (espécies reofílicas). Em termos 
biogeográficos, há também correspondência com o padrão geral regional, com certa 
proporção entre espécies endêmicas (oito espécies, equivalentes a 29,6% das mesmas), 
de distribuição associada à bacia do Paraná (seis espécies; 22,2%), de ampla 
distribuição em geral (sete espécies; 25,9%), além de formas compartilhadas entre a 
bacia do Iguaçu e exóticas (duas espécies em cada condição, equivalentes a 7,4% cada). 
Por fim, a região contempla espécies de caráter taxonômico desconhecido (duas 
espécies; 7,4%), condição esta também típica da bacia (e.g., HALUCH & ABILHOA, 
2005; GARAVELLO & SHIBATTA, 2007, 2016). 

5.2.2.4.2.1.2. Espécies Raras 

Dentre as espécies listadas para a bacia do Rio Verde por Abilhôa et al. (2011), 
destacam-se algumas espécies mais raras de Siluriformes, a saber, Trichomycterus 
davisi, T. castroi, Rineloricaria sp. e Ancistrus abilhoai. Embora raras, tais espécies não 
se encontram relacionados na lista de peixes ameaçados de extinção do Paraná ou do 
Brasil. 

5.2.2.4.2.1.3. Espécies Endêmicas 

Dentre as espécies registradas, oito são consideradas endêmicos da bacia do rio 
Iguaçu, enquanto duas são compartilhadas entre esta e a bacia litorânea do sul do Brasil 
(SEVERI & CORDEIRO, 1994; FISHBASE, 2016). Não se descarta ainda a possibilidade 
das espécies ainda sem confirmação específica serem também associadas a um desses 
padrões de distribuição (ABILHÔA et al., 2011). 
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5.2.2.4.2.1.4. Espécies Exóticas e Invasoras 

Como espécies exóticas, na bacia do rio Verde são registradas a tilápia Tilapia 
rendalli e a carpa Cyprinus carpio (ABILHÔA et al., 2011). Tais espécies não foram 
citadas para a Área Específica de Análise Ambiental. 

5.2.2.4.2.1.5. Espécies Bioindicadoras 

Os registros das espécies dos gêneros Corydoras, Trichomycterus, Rineloricaria, 
Ancistrus e Hypostomus conferem à bacia do rio Verde um especial significado no 
tocante à qualidade das águas. As espécies desses gêneros são em geral associadas a 
ambientes com boa disponibilidade de oxigênio dissolvido, podendo assim ser 
consideradas indicadoras de águas de boa qualidade. 

5.2.2.4.2.1.6. Espécies de Interesse Socioeconômico 

A ictiofauna é um recurso tradicionalmente utilizado pelas comunidades rurais 
como complemento alimentar. Na região em estudo, a pesca é uma atividade comum, 
incrementada ainda pela instalação de tanques destinados à atividade. Muito embora se 
utilizem da produção das espécies exóticas referendadas neste estudo (carpa e tilápia), 
é comum também a pesca de espécies nativas. 

Mediante as entrevistas realizadas, na região da bacia do rio Verde algumas 
espécies são costumeiramente pescadas para fins de uso alimentar. Os principais 
destaques, nesse sentido, referem-se a lambaris em geral (Astyanax spp.), acarás 
(Geophagus brasiliensis e Cichlasoma cf. paranaense), bagres (Rhamdia quelen e 
Heptapterus stewarti), a saicanga (Oligosarcus longirostris), a traíra (Hoplias aff. 
malabaricus), a piaba (Mimagoniates microlepis) e, especialmente, as exóticas carpa 
(Ciprinus carpio) e tilápia (Tilapia rendalli). 

5.2.2.4.2.1.7. Aspectos de Conservação 

Dentre as espécies registradas, nenhuma se encontra relacionada nas listas de 
espécies de peixes ameaçadas de extinção do Paraná, do Brasil ou da IUCN. 

5.2.2.4.2.2. Área Específica de Análise Ambiental 

Especificamente para a área do empreendimento, infere-se que a riqueza acima 
seja menor, haja vista as reduzidas dimensões do rio Timbutuva em comparação com o 
rio Verde. Durante os trabalhos de campo, apenas três espécies foram registradas, 
sendo duas junto a pescadores: Astyanax minor – lambari-de-rabo-amarelo (Figura 
5.278) e Geophagus brasiliensis – acará (Figura 5.279) e uma mediante visualização 
(Phalloceros harpagos – barrigudinho) (Figura 5.280). Estas três espécies foram 
previamente citadas para a bacia do rio Verde por Abilhôa et al. (2011). 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

445 
 

 
Figura 5.278 – Lambari-de-rabo-amarelo, Astyanax minor registrado na Área Específica 

de Análise Ambiental 

 
Figura 5.279 – Acará, Geophagus brasiliensis registrado na Área Específica de Análise 

Ambiental 

 
Figura 5.280 – Barrigudinho, Phalloceros harpagos registrado na Área Específica de 

Análise Ambiental 

Além das espécies acima, as entrevistas conduzidas com os moradores locais 
permitiram registrar, para a Área Específica de Análise Ambiental, seis outras espécies 
conspícuas em função de suas características diagnósticas, sendo elas as seguintes: 
Mimagoniates microlepis (piaba), Oligosarcus longirostris (saicanga), Hoplias aff. 
malabaricus (traíra), Corydoras sp. (coridora), Rhamdia quelen (bagre) e Gymnotus aff. 
carapo (tuvira). Desta forma, puderam ser confirmadas, para a área do empreendimento 
proposto, nove espécies de peixes (Tabela 5.77), dentre as quais o lambari Astyanax 
minor e a saicanga Oligosarcus longirostris são considerados endêmicos da bacia do rio 
Iguaçu (SEVERI & CORDEIRO, 1994; FISHBASE, 2016). 
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Tabela 5.77 – Lista das espécies de peixes registradas para a Área Específica de Análise 
Ambiental por meio de dados de campo, com padrão de distribuição, ambiente de registro e 

estado de conservação. 

Táxon Nome Popular Distribuição Ambiente 

CHARACIFORMES 

Characidae 

Astyanax minor Lambari-de-rabo-amarelo EM RA, RF 

Mimagoniates microlepis Piaba PR RF 

Oligosarcus longirostris Saicanga EM RF 

Erythrinidae 

Hoplias aff. malabaricus Traíra AM RA, BN 

SILURIFORMES 

Callichthyidae 

Corydoras sp Coridora, cascudinho  RA, RF 

Heptapteridae 

Rhamdia quelem Bagre AM RA, RF 

GYMNOTIFORMES 

Gymnotidae 

Gymnotus aff. carapo Tuvira AM RF 

Poeliliidae 

Phalloceros harpagos Barrigudinho PR RA, RF, BN 

PERCIFORMES 

Cichlidae 

Geophagus brasiliensis Acará AM RA, RF 

LEGENDA: Ambiente: RA: Rio em área aberta; RF: Rio em área florestal; BN: Banhado; Distribuição: EN: Endêmica 
da bacia do rio Iguaçu; AM: Ampla distribuição pela América do Sul; PR: Ampla distribuição pelas bacias do Paraná e 
Litoral (Fonte: FISHBASE, 2016). 

 

A lista apresentada acima tem característica preliminar, sendo possível que outras 
espécies de peixes de menor porte ocorram na área, especialmente durante períodos 
mais quentes do ano, quando ocorre o processo reofílico destinado à reprodução. Por 
sua vez, espécies exóticas bastante disseminadas na região, a exemplo da tilápia 
(Tilapia rendalli) e da carpa (Cyprinus carpio), registradas para o reservatório do rio 
Verde por Abilhôa et al. (2011), não foram relatadas para a Área Específica de Análise 
Ambiental, possivelmente em função das pequenas dimensões do rio Timbutuva. Ambas 
as espécies são amplamente difundidas pela região em virtude da existência de diversas 
propriedades com atividades de piscicultura e/ou da modalidade “pesque-pague” (Figura 
5.281). 
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Figura 5.281 – Placa indicativa da presença de pesque-e-pague estabelecido nas 

proximidades da Área Específica de Análise Ambiental do empreendimento proposto 
Fazenda Timbutuva. 

5.2.2.4.2.2.1. Aspectos Ecológicos 

Com relação à ocupação do ambiente, verifica-se que seis dentre as nove 
espécies registradas ocorrem no rio Timbutuva em área aberta, ao passo em que oito 
(das quais cinco das anteriores) ocorrem no rio na área florestada. Apenas a traíra 
(Hoplias aff. malabaricus) não foi citada para este ambiente. Desta forma, o ambiente 
florestal marginal ao rio mostra-se como essencial para a ictiofauna, na medida em que 
provavelmente supra as necessidades de abrigo, oferta alimentar e manutenção de 
condições térmicas favoráveis. 

Quanto aos banhados, apenas duas espécies (a traíra anterioremente citada e o 
barrigudinho Phalloceros harpagos) utilizam este ambiente. As condições de baixa 
disponibilidade de oxigênio dissolvido, decorrente da pequena profundidade e da alta 
densidade da vegetação aquática, possivelmente seja o principal fator limitante para a 
ocorrência de uma maior variedade de espécies ictíicas no local. 

5.2.2.5. Entomofauna 

O processo de ocupação humana, bem como a expansão decorrente de inúmeras 
atividades é uma das principais causas do declínio populacional da fauna nativa 
(DIDHAM et al., 1998), podendo interferir na sustentabilidade de todo o sistema, com 
uma consequente redução dos serviços ambientais, tais como controle de pragas, 
ciclagem de nutrientes e manutenção da estruturação do solo. Essas ações, bem como 
eventos indiretamente associados, podem gerar impactos ainda mais negativos sobre a 
biota (GILLER et al., 1997). 

No caso de certas espécies de mosquitos, os diferentes graus de modificação 
antrópica nos ecossistemas, geram padrões distintos de comportamento, em que áreas 
de vegetação nativa cedem lugar ao desenvolvimento urbano ou agropecuário. Nestas 
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áreas, as intervenções humanas nos ambientes próximos acarretam no aumento do 
número de habitats favoráveis e fontes de alimento, atraindo as populações desses 
insetos (GUIMARÃES et al., 2003). Com a alteração do habitat natural, muitas espécies 
abandonam o seu espaço natural, sendo que inúmeros indivíduos ou espécies morrem 
ou são até extintas, até que um novo equilíbrio se estabeleça (SCHIERHOLZ, 1991; 
THOMANZINI & THOMANZINI, 2000). 

Com a crescente preocupação com as questões ambientais, pesquisadores têm 
procurado organismos vivos capazes de refletir o seu meio, sendo uma das técnicas 
utilizadas para se avaliar mudanças no ambiente (ROSENBERG et al., 1986; SILVEIRA 
et al., 1995). A conversão de ecossistemas naturais em paisagens antropizadas 
ocasiona mudanças na estrutura da comunidade da fauna do solo, porém, quando os 
sistemas derivados têm uma estrutura similar aquela do sistema original, essa 
comunidade é mais bem conservada (BARROS et al., 2001). 

Os insetos, bem como diversos outros invertebrados, são considerados bons 
indicadores dos variados níveis de impactação ambiental, devido a sua grande 
diversidade de espécies e espectros de ocupação de habitat, além da sua importância 
nos processos biológicos dos ecossistemas naturais. A classe Insecta, segundo Gallo et 
al. (2002), é considerada como a mais evoluída do filo Arthropoda, abrangendo cerca de 
70% das espécies de animais, sendo que para Filho (1995), os insetos são os 
organismos de maior ocorrência em ambientes florestais. Portanto, o número de ordens, 
famílias e espécies destes diminuem com a elevação do nível de antropização do 
ambiente (THOMANZINI & THOMANZINI, 2002). 

Dentre os dípteros, os culicídeos compreendem o maior número de espécies 
hematófagas envolvidas na veiculação de agentes patogênicos ao homem e animais 
domésticos, como protozoários, helmintos e arbovírus (NEVES, 2001; LEHANE, 2005). 
Certamente, os mosquitos são os vetores que mais têm atraído a atenção da saúde 
pública, pois as espécies desta ordem têm sido os mais combatidos mundialmente, os 
mosquitos pertencentes aos gêneros Aedes, Anopheles e Culex (FORATTINI, 2002). 

Os insetos vetores são sensíveis a alterações ambientais, daí a importância de 
estudos sobre a resposta desses organismos, em relação a sua abundância e 
diversidade, induzidas por modificações antrópicas (GOMES et al., 2007). Mesmo diante 
de estresse ambiental, a fauna de culicídeos pode apresentar uma riqueza relativa com 
a presença de espécies importantes na veiculação de patógenos (DORVILLÉ, 1996; 
FORATTINI, 2002). 

Entre as enfermidades transmitidas pelos mosquitos pode-se citar malária, 
filariose e arboviroses como a dengue e a febre amarela (FORATTINI, 2002; 
VASCONCELOS, 2003; GUEDES, 2012). Estes vírus possuem ciclos zoonóticos 
complexos no ambiente silvestre, mas apresentam elevado potencial de emergência 
devido a mudanças ecológicas produzidas pelo homem (FIIGUEIREDO, 2007). 

Outros animais que podem causar problemas para a saúde humana estão as 
aranhas e os escorpiões, considerados os que causam maiores números de acidentes, 
tratando-se muitas vezes de graves intoxicações. No Brasil, no ano de 1998 por exemplo, 
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estes animais foram responsáveis por 14.647 casos (84,47% do total de acidentes por 
animais peçonhentos), com letalidade de 0,2%. 

Dentro deste aspecto, trazemos uma breve identificação dos possíveis vetores de 
invertebrados na área do empreendimento proposto, com o intuito de identificar e 
prevenir os patogênicos da região. 

5.2.2.5.1. Métodos 

A avaliação dos invertebrados vetores foi realizada em todas as áreas de 
abrangência do empreendimento, em particular na Área Específica de Análise Ambiental, 
mas também na Área Expandida de Avaliação Ambiental, durante o período de 30 de 
junho a 2 de julho de 2016. A abordagem se fundamenta na investigação da presença 
confirmada ou presumida de insetos e outros invertebrados vetores e/ peçonhentos no 
ambiente periantrópico, aludindo aos aspectos ligados à respectiva importância sanitária. 
Para tal, foram realizados procedimentos tradicionais em pesquisas do gênero, 
baseados em entrevistas colhidas diretamente com residentes e em avaliações in situ: 

 Verificação da presença de depósito de resíduos nas adjacências e 
identificação dos locais de descarte de lixo da propriedade; 

 Verificação da presença de cemitério nas adjacências. 

 Aplicação o questionário n°1 (Condições Sanitárias) aos moradores das três 
residências da Fazenda. (Anexo XVII); 

 Aplicação o questionário n°2 (Ocorrência de insetos e outros invertebrados 
peçonhentos e/ou vetores de doenças) aos moradores das três residências da 
Fazenda (Anexo XVIII); 

 Verificação de outras construções e possíveis focos de vetores. 

 Procura visual pela presença de possíveis focos e invertebrados vetores 
(poços, entulhos, frestas) in situ. 

 Coleta de informações na Prefeitura Campo Largo sobre a ocorrência de 
doenças relacionadas à presença relatada de insetos e outros invertebrados 
vetores, doenças transmitidas por esses animais e acidentes com invertebrados 
peçonhentos. 

5.2.2.5.2. Resultados 

5.2.2.5.2.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

A Fazenda Timbotuva tem seu espaço ocupado por residências remanescentes 
de um histórico de mineração aurífera estabelecido na região há cerca de meio século. 
Nesse sentido, parte da propriedade encontra-se utilizado para atividades de 
agropecuárias de pequeno porte, refletindo o padrão tipicamente rural da região. Uma 
porção significativa da propriedade mantém vegetação florestal que, embora alterada ao 
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longo dos tempos, encontra-se razoavelmente preservada e em grande parte sob 
regeneração. Nesse sentido, a fauna local encontra-se em parte mantida, quer pela 
manutenção local de parte da paisagem, quer pela conexão existente entre os 
fragmentos florestais do entorno. 

Do ponto de vista de animais peçonhentos, a área repete um padrão ambiental 
periurbano, com ocasionais incursões de espécies de interesse sanitário oriundas da 
vegetação lindeira aos ambientes domiciliares. Considerando-se as informações 
regionais registradas no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), 
entre o período de 2014 até o momento houve seis acidentes com invertebrados 
peçonhentos, atribuídos a aranhas, embora sem especificações das espécies. Todos 
esses casos foram notificados na região do Cercadinho, proxima à região do 
empreendimento. Destes foram registrados dois casos em 2014, três em 2015 e, até 
maio de 2016, apenas um caso (Informações da Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
Ambiental, Prefeitura Municipal de Campo Largo: bióloga Virgínia Prado Schiavon 
Ramos). Com relação aos demais invertebrados passíveis de situações médicas 
(escorpiões, lagartas, abelhas) não houve casos notificados. Deve-se ressaltar, no 
entanto, que a vigilância só tem acesso aos casos em que o paciente procura 
atendimento médico e quem faz o atendimento cumpre com sua responsabilidade de 
notificar. Por conta disso, normalmente os dados são bem abaixo do que, supõe-se, que 
deveria acontecer.  

Com relação aos vetores, as informações oficiais dão conta, nos últimos dois 
anos, apenas da presença de focos dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. 
No entanto não consta até o momento nenhuma notificação de arboviroses reportada 
pelos agentes de saúde para a localidade. 

5.2.2.5.2.2. Área Específica de Análise Ambiental  

A Área Específica de Análise Ambiental é circundada por porções de vegetação 
florestal nativa e em recuperação, bem como monoculturas de espécies arbóreas. Em 
seu perímetro predominam áreas abertas com vegetação rasteira recortada por algumas 
trilhas e vias de acesso secundário (saibro) em bom estado de conservação, incluindo 
suas respectivas drenagens. 

Durante a investigação do local, foram observadas na propriedade as antigas 
estruturas utilizadas na atividade de mineração. Dentre elas uma possível moega para 
minérios, um galpão com inscrições demonstrando ser de 1934 e ruínas de uma uma 
casa antiga de alvenaria, sem cobertura (Figura 5.282). 
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Figura 5.282 – Edificações antigas observadas na Fazenda Timbutuva 

 

Estão presentes na Fazenda Timbutuva três casas com residentes, as quais foram 
devidamente vistoriadas, em virtude do interesse para a avaliação da presença de 
invertebrados de interesse sanitário (Figura 5.283). Essas construções não estão 
ligadas a um sistema de abastecimento de água da rede pública, sendo supridas, porém, 
por reservatórios abastecidos por poço artesiano, com registro de higienização periódica. 
Os dejetos são armazenados em espaço para coleta de resíduos de fácil higienização e 
transporte, tampados com acionamento não manual, higienizados constantemente com 
uso de sacos de lixo apropriados. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

452 
 

   

 
Figura 5.283 – Edificações residenciais localizadas na Fazenda Timbutuva 

 

A primeira casa (C1) é inteiramente construída de madeira, material também 
observado no piso e apenas com o banheiro com cimento; o telhado é recoberto por 
telhas de argila e apresenta forro isolado. Esta casa apresenta alguns defeitos, 
rachaduras, trincas, buracos e outros observados e passíveis de infestação por vetores. 
As demais (C2 e C3) têm pequeno porte (4 a 5 cômodos) e de construção mista, com 
pequena parte de madeira e predominando alvenaria, detalhe que se repete por toda a 
fachada externa. O entorno é completamente desprovido de materiais, sendo que as 
edificações dispõem de todo o contorno com cimento, além de telhados com eternit e 
forro isolado. Embora providas de fogões a gás, todas as residências dispõem de fogão 
a lenha e, por conta disto, existe um pequeno armazenamento de lenha ao lado de cada 
casa (cerca de 20-50 pedaços de lenha), cobertos por plástico. 

Em nenhuma das casas foi observada a existência de proteção contra insetos e 
roedores (telas milimétricas ou outro sistema), equipamento julgado desnecessário pelos 
moradores em virtude da sazonalidade da presença de mosquitos e outros insetos 
voadores. Além disto, devemos ressaltar que em nenhuma das casas existe um controle 
periódico apropriado de vetores ou pragas, o qual é realizado eventualmente, com uso 
de inseticidas aplicados por contingência. 
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Outra característica observada é a presença de pequenos galinheiros cercados 
com tela, contiguos às residências (C1 e C3) ou afastados delas em torno de cinco 
metros (C2) e, além disso, estão presentes cães em número de dois (C2) e quatro (C3), 
dispondo de abrigos construidos para tanto e devida e regularmente higienizados. No 
perímetro da fazenda também são criados equinos em pequeno número que, segundo 
informações dos residentes, são submetidos a atenções veterinárias periodicamente, 
inclusive para controle de ácaros e verminoses.  

Em virtude de sua condição de propriedade rural, foi possível reconhecer a 
presença de espécies de cupins de ninhos arborícolas e formigas sociais que compõem 
a entomofauna local, porém, estes não causam nenhum perigo ou potencial risco físico 
às construções ou pessoas da região, em virtude de sua situação distanciada e confinada 
aos remanescentes florestais. 

Na Área Específica de Análise Ambiental foi narrada a presença eventual de 
aranhas caranguejeiras nas adjacências das residências. Esses aracnídeos são pouco 
perigosos e acidentes, além de raros, não apresentam maiores complicações ao ser 
humano, sendo mais frequentemente relacionados à irritação da pele e mucosas, 
ocasionada pelo contato com seus pelos urticantes, podendo causar sensação de 
queimadura e ardência. 

Foi relatada na Fazenda Timbutuva a presença de pernilongos hematófagos no 
interior e entorno das moradias, a qual apenas ocorre em períodos mais quentes do ano, 
principalmente a partir da primavera e verão. Em virtude de o período amostral ter sido 
efetivado durante o inverno, não foi possível coletar ou verificar visualmente estas 
espécies. Embora as espécies de Culex sejam muito mais frequentes em toda a Região 
Metropolitana de Curitiba, há possibilidade das espécies de mosquitos na região se 
tratarem de Aedes aegypti e, menos provavelmente, Aedes albopictus, esse último 
apenas recentemente registrado na região. 

Deve-se ainda ressaltar que a taturana Lonomia obliqua, uma forma de grande 
interesse sanitário, possui sua distribuição passando na área de empreendimento 
proposto (RUBIO, 2001) e contando inclusive com diversos registros na região de 
Curitiba. O contato com os pelos urticantes dessa espécie pode causar forte dor e 
queimação local, seguidas de desconforto e dor generalizada pelo corpo, cefaléias, 
náuseas e vômitos. Em estágios mais avançados podem ocorrer sangramentos na 
gengiva, nariz, urina e feridas recentemente cicatrizadas podem ocorrer até três dias 
após o acidente. Em certos casos mais graves, pode causar o óbito por falência renal. 

Com base nas anamneses, foi possível levantar na Fazenda Timbutuva algumas 
espécies de interesse médico que podem ser encontradas na região para, assim, avaliar 
as formas de prevenção e cuidados no local (Figura 5.284 e Tabela 5.78). 
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A – Mosquito (Aedys aegyptii), B – Caranguejeira, C – Taturana (Lonomia obliqua), D – Marimbondo (Polystes 
versicolor), E – Aranha-marrom (Loxosceles sp.), F – Escorpião amarelo (Tityus serrulatus), G – Carrapato 
(Amblyomma spp.), H – Abelha (Apis mellifera) 

Figura 5.284 – Invertebrados vetores com possível ocorrência na Fazenda Timbutuva 
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Tabela 5.78 – Lista de espécies de interesse médico, reconhecidas com base nos nomes 
populares informados, os ambientes de encontro e os sintomas resumidos junto com sua 

importância que podem ocorrer na área do empreendimento proposto 

Nome 
Ambientes 

Agravo / doença 
(sintomas) 

Importância 
Popular Científico 

INSECTA 

Diptera 

Mosquito Aedes spp 
Reservatórios de 
água, ambiente 

domiciliar 

Dengue, chikungunya, 
Zika, Febre Amarela 

(febre, náusea, 
tonturas, cansaço, 

dores nas 
articulações, 

hemorragia, vômitos) 

Grande 

Mosquito Culex spp 
Reservatórios de 
água, ambiente 

domiciliar 

Arboviroses (febre, 
náusea, tonturas, 

cansaço, dores nas 
aticulações) 

Média 

Borrachudo Simulium sp Água corrente Dermatite Pequena 

Hymenoptera 

Formigas 
Diversas 
Espécies 

Entulhos, matas 
e árvores 

Dermatite 
(inflamações e 

infecções) 
Pequena 

Abelhas Apis melífera 
Ambiente natural 

contíguo e 
apiários 

Dermatite (hipotensão, 
taquicardia, náusea e 

vômito) 
Pequena 

Marimbondo 
Diversas 
Espécies 

Ambiente natural 
e domiciliar 

Dermatite (dor local, 
vermelhidão, coceira, 

inchaço) 
Média 

Lepidoptera 

Taturana Lonomia obliqua Árvores 

Dermatite severa (dor 
generalizada, 

sangramentos, 
queimação no local, 

óbito) 

Grande 

ARACHNIDA 

Araneae 

Caranguejeira 
Diversas 
Espécies 

Ambiente natural 
contíguo, 
entulhos 

Dermatite (irritação, 
ardência) 

Média 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

456 
 

Nome 
Ambientes 

Agravo / doença 
(sintomas) 

Importância 
Popular Científico 

Aranhas-
marrons 

Loxosceles spp 
Entulhos, frestas 

em ambiente 
domiciliar 

Dermatite, necrose, 
febre, falência renal, 

óbito 
Grande 

Scorpionida 

Escorpião-
amarelo 

Tityus serrulatus Entulhos 

Sensibilidade, 
problemas 

respiratórios e 
cardíacos, óbito 

Grande 

Acari 

Carrapato Amblyomma spp 
Ambiente natural 

contíguo, 
entulhos 

Diversas doenças 
(febre maculosa, febre 

hemorrágica, 
borreliose, etc) 

Grande 
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5.3. Meio Antrópico 

Neste item são considerados os fatores relacionados às atividades antrópicas na 
região onde se insere a Área Específica de Análise Ambiental – Fazenda Timbutuva. 

5.3.1. Aspectos Socioeconômicos 

O presente estudo se baseou em informações empíricas coletadas junto à 
população sob afetação ou influência do empreendimento proposto em questão. Estes 
levantamentos primários foram realizados, em março de 2016, por meio de 
conversas/entrevistas orientadas por roteiro semiestruturado sobre o modo de vida local, 
condições de trabalho e percepção sobre o empreendimento proposto em questão. Para 
os levantamentos dos dados secundários que fundamentam as análises demográficas, 
sociais e econômicas foram consultadas as fontes disponíveis em órgãos de estatísticas 
oficiais, como o IBGE, o PNUD e outras organizações que realizam levantamentos e/ou 
análises, tais como órgãos ministeriais, institutos de pesquisa estaduais e municipais. 

O empreendimento Alphaville Paraná, em termos socioeconômicos, tem sua 
instalação prevista em uma área localizada no município de Campo Largo, na 
comunidade Timbotuva, inserida nos bairros Ferraria e Cercadinho. Esta região, 
afastada da sede municipal de Campo Largo, vem sofrendo processo contínuo de 
urbanização com crescimento demográfico constante em função de sua proximidade à 
Curitiba. Trata-se, na realidade, de expansão urbana a partir do território da Regional 
Santa Felicidade e CIC, mais precisamente dos bairros curitibanos de Orléans, Riviera e 
Augusta. A rodovia BR-376/277 configura a principal via de acesso entre Campo Largo 
e Curitiba, passando pelo distrito Ferraria. Entretanto, a estrada Mato Grosso, em 
verdade um prolongamento em Campo Largo da rua Eduardo Sprada, serve como 
importante via de acesso aos moradores do distrito de Ferraria em suas viagens diárias 
à capital. O crescimento demográfico elevado nas últimas décadas nas capitais 
brasileiras, e a urbanização integral dos territórios dos municípios que servem às 
mesmas, têm levado à ocupação humana dos municípios vizinhos às capitais para a 
finalidade de moradia, mas também à produção. Tal é a situação de Curitiba que realizou 
conurbação com a maioria dos municípios que lhe são limítrofes. Para os efeitos do 
presente estudo o município de Campo Largo, assim como a regional Santa Felicidade 
e CIC pertencentes à Curitiba foram considerados como Área Expandida de Avaliação 
Ambiental. Para uma melhor compreensão dos dados avaliados, a análise foi subdividida 
em uma primeira abordagem, denominada de Macro-região da Área Expandida de 
Avaliação Ambiental, compreendida pela área como um todo, e uma segunda 
abordagem, denominada de Micro-região da Área Expandida de Avaliação Ambiental, 
compreendida pela área do Distrito de Ferraria e as localidades de Timbotuva, Colônia 
Rebouças – no município de Campo Largo – e os bairros Augusta, Órleans e Riviera, em 
Curitiba. A análise da Micro-região apresentará um diagnóstico das condições de vida e 
trabalho das populações estabelecidas neste território com vistas à caracterização, 
realizada na sequência, da Área Específica de Análise Ambiental. 
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A Área Específica de Análise Ambiental, no interesse deste estudo 
socioeconômico, abrange terras da Fazenda Timbutuva e as comunidades do entorno. 
Estas terras foram ocupadas, durante várias décadas, por um único estabelecimento 
agropecuário conhecido como fazenda Timbutuva cujo território permanece, ainda, em 
2016, incólume à urbanização como, no mais, a maioria das terras vizinhas. Situação 
semelhante é encontrada nos estabelecimentos vizinhos em cujas terras se 
desenvolvem a agropecuária com o cultivo de lavouras temporárias, criação de gado 
bovino e silvicultura, e a mata nativa. 

5.3.1.1. Área Expandida de Avaliação Ambiental 

O crescimento demográfico no município de Curitiba, ao longo das últimas 
décadas, determinou a ocupação quase integral de seu território para os fins de vida e 
trabalho social. A urbanização intensa, crescente e permanente, fez elevar os custos 
gerais de vida na capital com impactos significativos sobre os padrões de consumo de 
bens e serviços diversos. Um dos efeitos diretos que esse processo gerou se refletiu na 
elevação do número da população também nas cidades vizinhas, provocando o aumento 
das demandas por infraestrutura urbana. Desse modo, cidades como São José dos 
Pinhais, Araucária, Pinhais, Colombo, Campo Magro e Almirante Tamandaré lograram 
conurbar suas sedes municipais à periferia urbanizada da capital. A conurbação ocorreu 
de forma mais intensa na medida em que a sede do município vizinho se encontrava 
mais próxima do centro da metrópole, como é o caso das cidades de Pinhais e Colombo, 
situadas a leste e nordeste da capital e São José dos Pinhais, ao sul. 

A conurbação com as sedes municipais de Araucária e Fazenda Rio Grande se 
fez tardiamente, em anos mais recentes. Com a sede municipal de Campo Largo, 
entretanto, a conurbação com a capital ainda não ocorreu conforme se vê na Figura 
5.285. 
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Figura 5.285 – Expansão urbana a partir de Curitiba sobre municípios vizinhos 

5.3.1.1.1. Macro-região: Município de Campo Largo e Regionais CIC e 
Santa Felicidade do município de Curitiba 

Conforme já apresentado, a área expandida de avaliação ambiental compreende 
o município de Campo Largo e as Regionais Santa Felicidade e CIC, do município de 
Curitiba (Figura 5.286). 
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Figura 5.286 – Área Expandida de Avaliação Ambiental para a Socioeconômia 

Nas seções seguintes é apresentada análise de aspectos demográficos, 
econômicos e sociais da população locada na Área Expandida de Avaliação Ambiental. 

 

5.3.1.1.1.1. Dinâmica Demográfica na Área Expandida de 
Avaliação Ambiental 

A população do município de Campo Largo e das regionais Santa Felicidade e 
CIC, no município Curitiba, em 1980 não passava de 193 mil habitantes. Já em 2010, 
essa população somava aproximadamente 450 mil habitantes (Figura 5.287), havendo, 
portanto, um grande aumento populacional nesta região no período considerado. 
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Fonte: IPPUC – Projeção demográficos dos bairros de Curitiba, 2016; IBGE – Censo Demográfico 1980, 1991, 2000, 
2010. 
Nota: embora uma parte do bairro CIC esteja vinculado a Regional Santa Felicidade, para fins de análise populacional 
todo o bairro foi integrado a Regional CIC. 
Figura 5.287 – Crescimento demográfico no município de Campo Largo e nas Regionais Santa Felicidade e Cidade Industrial de Curitiba 

Ao todo, entre 1980 e 1991, houve um crescimento de 58,3%, sendo que nas 
décadas seguintes continuou a tendência de crescimento, embora a uma aceleração 
menor. É de se destacar, neste caso, o crescimento vertiginoso da Regional CIC no 
período de 1980 a 1991, pois mais que dobrou sua população nesse decênio, 
principalmente em função da instalação de grandes empresas na região, saltando de 
47.485 para 119.792 habitantes (Tabela 5.79). Em termos comparativos, a população do 
Estado do Paraná cresceu, entre 1980 e 1991, aproximadamente 10%, e a população 
brasileira 23,4%. 
Tabela 5.79 – Taxa de crescimento populacional de Campo Largo, Regionais Santa Felicidade e CIC, Estado do Paraná e Brasil 

Localidade 1980 / 1991 1991 / 2000 2000 / 2010 
Campo Largo 32,30% 27,90% 21,10% 

Regional Santa Felicidade 24,40% 15,90% 17,80% 
Regional CIC 152,70% 38,50% 11,00% 

Estado do Paraná 10,73% 13,19% 9,21% 
Brasil 23,38% 15,65% 12,34% 
Média 48,70% 22,23% 14,29% 

Fonte: IPPUC, 2015; IBGE – Censo Demográfico 1980, 1991, 2000, 2010. 
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Ao longo dos anos, conforme já foi discutido, a taxa de crescimento da população 
nas localidades sofreu redução. Embora também tenha declinado, Campo Largo 
apresentou a maior taxa de crescimento (21%), quase o dobro da verificada na Regional 
CIC, entre os anos 2000 e 2010 (Tabela 5.79). 

Para fazer a análise, é necessário estender além dos limites da Área Expandida 
de Análise Ambiental. Na Tabela 5.80, estão listados os municípios limítrofes a Curitiba, 
além da média da Região Metropolitana de Curitiba onde se nota que esses municípios 
têm superado as taxas de crescimento daquelas verificadas na capital paranaense, 
principalmente nos decênios 1991-2000 e 2000-2010. 

Enquanto no último decênio (2000-2010), a taxa de crescimento populacional de 
Curitiba foi de 10,4%, municípios limítrofes alcançaram taxas bastante superiores, tais 
como São José dos Pinhais (29,3%), Araucária (26,4%). Campo Largo não foge à regra, 
com crescimento de 21,1% no período. Esse fenômeno indica um nível de maturidade e 
saturação do crescimento da capital curitibana, enquanto os municípios próximos ainda 
registram expansão com maior vigor. Esse fenômeno, aliás, é sintomático para a 
compreensão das demandas sobre empreendimentos destinados à moradia na periferia 
da capital. 

Tabela 5.80 – Taxa de crescimento populacional das cidades limítrofes a Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba 
Localidade 1980 / 1991 1991 / 2000 2000 / 2010 

Almirante Tamandaré 9,37% 33,40% 16,90% 
Araucária 77,90% 52,30% 26,40% 

Campo Largo 32,30% 27,90% 21,10% 
Campo Magro - - 21,70% 

Colombo 87,30% 55,70% 16,20% 
Curitiba 28,30% 20,70% 10,40% 

Fazenda Rio Grande - - 29,90% 
Pinhais - - 13,60% 

São José dos Pinhais 80,40% 60,30% 29,30% 
Metropolitana de Curitiba 36,10% 31,60% 14,40% 

Fonte: IPARDES, 2016; IBGE – Censo Demográfico 1980, 1991, 2000, 2010. 
 
A partir dessa verificação de movimentos demográficos na região de Curitiba, é 

necessário compreender quais sãos os impactos desses fluxos migratórios para os 
municípios e para a própria capital. Em muitos casos, a população que fixa residência 
em municípios limítrofes, como é o caso de Campo Largo, não utiliza em sua totalidade 
os equipamentos de saúde, educação, lazer, entre outros, fornecidos pelo município. 
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Com base nos dados apresentados pela Coordenação da Região Metropolitana 
de Curitiba (COMEC), a Figura 5.288 apresenta os vetores de crescimento da Região 
Metropolitana de Curitiba. A linha pontilhada delimita o Núcleo Urbano Central (NUC), 
área de maior concentração populacional da RMC. Por meio da figura abaixo, verifica-
se que a pressão de crescimento não ocorre em maior proporção em direção ao 
município de Campo Largo, sendo mais ao norte e ao sul da capital curitibana. 

A COMEC estima que, nas últimas décadas, somente 1 entre 4 novos moradores 
da Região Metropolitana de Curitiba se instalaram na capital. Esse fenômeno se deve, 
em grande parte, aos polos econômicos que se fortaleceram além dos limites do 
município de Curitiba. 

 
Fonte: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC 2014. 

Figura 5.288 – Vetores de crescimento na Região Metropolitana de Curitiba 
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5.3.1.1.1.2. Infraestrutura, Sistema Viário e Expansão Urbana na 
Área Expandida de Avaliação Ambiental 

O município de Campo Largo está a 29,8 km do centro de Curitiba pela BR-376, 
acessando a capital pelos bairros de Orleans, Santo Inácio, alcançando Bigorrilho até o 
centro. A BR-376 incorpora a BR-277, no município de São Luiz do Purunã, a oeste de 
Campo Largo. Na região de Curitiba, a BR-376 é conhecida como “Contorno Sul”, com 
um tráfego diário de 60 mil veículos. Esse é o principal acesso do interior para a capital 
paranaense. 

Uma via alternativa de Campo Largo a Curitiba ocorre por meio da Rua Mato 
Grosso. Antes da construção da BR-277, a então Estrada Mato Grosso era a principal 
via de ligação entre o interior e a capital. Atualmente, a Rua Mato Grosso se inicia na 
BR-277, em direção ao Parque Passaúna. Na ponte sobre o Rio Passaúna se torna a 
Rua Eduardo Sprada, já em Curitiba. A partir de então, transcorre por cerca de 17 km a 
capital paranaense, com diferentes nomes: Avenida Nossa Senhora Aparecida, Rua 
Bispo Dom José, Avenida do Batel, Rua Benjamin Lins, Rua Doutor Pedrosa, Rua André 
de Barros e, finalmente, Avenida Senador Souza Naves. 

Embora o trajeto da Rua Mato Grosso seja centenário, não se verifica ao longo 
desta via no município de Campo Largo um adensamento demográfico de grande 
destaque. Nesse sentido, ao verificar o trajeto da Rua Mato Grosso até se tornar Eduardo 
Sprada, já em Curitiba, a paisagem é quase rural, exceto às margens do Parque 
Passaúna, onde já se verificam alguns bairros com características urbanas, no distrito 
de Ferraria. 

5.3.1.1.1.3. Finanças Públicas 

Nesta seção, serão avaliadas as finanças públicas dos municípios de Curitiba e 
Campo Largo. Embora a Área Expandida de Avaliação Ambiental esteja restrita às 
Regionais Santa Felicidade e CIC, os dados oficiais sobre finanças públicas estão em 
escala municipal. Dessa forma, a partir dos dados globais do município de Curitiba, será 
traçado um cenário que se aplica as Regionais aqui estudadas. 

A Tabela 5.81 apresenta as receitas municipais do município de Campo Largo, 
entre os anos 2010 e 2014. De acordo com os dados abaixo, a taxa média de 
crescimento das receitas de Campo Largo entre o período analisado é de 11%. No 
entanto, verifica-se que houve uma grande variação nas receitas, sendo que somente 
entre 2013 e 2014 a variação foi na ordem de 85%. 
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Tabela 5.81 – Receitas municipais de Campo Largo (2010-2014) 

Receitas 
Milhões de R$ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Correntes 128,613615 150,553667 198,417817 118,937196 218,903334 

Capital 2,755115 5,904050 6,468500 3,406654 4,375268 

Correntes 
Intraorçamentárias 

4,609279 - 8,006319 4,310081 11,221048 

(-) Deduções - 14,137267 18,400974 - - 

TOTAL 135,978010 142,320451 194,491661 126,653932 234,499651 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2016. 

Conforme se verifica na Tabela 5.81 as receitas municipais são compostas de 
receitas correntes e receitas de capital. No entanto, absolutamente a maior parte das 
receitas dos municípios são receitas correntes, que são provenientes de impostos, 
transferências correntes, e receitas tributárias por setor de atividade. Dentre as receitas 
correntes, certamente o maior peso é proveniente das transferências correntes - que são 
as transferências de recursos dos entes da federação. No caso dos municípios, recebem 
recursos transferidos principalmente da União e do Estado. 

Nesse sentido, é interessante verificar a composição das transferências para o 
município de Campo Largo, no mesmo período. A Tabela 5.82 apresenta os valores 
dessas transferências correntes. Conforme se verifica pelo cruzamento dos dados entre 
a Tabela 5.81 e a Tabela 5.82, somente o total das transferências correntes representa 
cerca de 60% das receitas totais do município de Campo Largo, neste período analisado 
– a única exceção ocorreu no ano de 2011, quando o total de transferências correntes 
representou cerca de 80% das receitas totais do município. 

Tabela 5.82 – Transferências correntes para o município de Campo Largo (2010-2014) 

Transferências 
Correntes 

Milhões de R$ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Da União 33,282736 47,067906 47,525685 29,081400 52,698277 

Do Estado 28,106963 39,257925 45,269121 28,499438 49,220595 

Outras 
Transferências 

23,437759 27,070912 30,475970 22,547900 38,949161 

TOTAL 84,827458 113,396744 123,270777 80,128739 140,868033 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2016. 
Nota: Outras transferências podem ser classificadas transferências multigovernamentais, privadas, convênios, etc. 

 

Além das transferências correntes, outra forma de arrecadação municipal é por 
meio da receita tributária, ou seja, da arrecadação de impostos e taxas do município. A 
Figura 5.289 apresenta a participação relativa dos impostos mais importantes, além das 
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taxas e outras fontes tributárias. Conforme se verifica nos dados abaixo, o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) representa o imposto com maior arrecadação 
do município, com uma média de 40% do total das receitas tributárias.  

 
Fonte: IPARDES, 2016. 

Figura 5.289 – Receitas tributárias por categoria no município de Campo Largo (2010-
2014) 

As despesas municipais são retratadas na Tabela 5.83. Com base na tabela, 
verifica-se que houve um crescimento médio de 11,6% em todo o período analisado. As 
despesas são divididas, assim como as receitas, entre despesas de capital e despesas 
correntes. As despesas correntes são compostas de pagamentos de pessoal, encargos 
sociais, juros, material de consumo, passagens, diárias, entre outros. Já as despesas de 
capital estão os investimentos, a amortização da dívida e as inversões financeiras, que 
são as despesas de integralização de capital, operações bancárias, entre outros. 

Tabela 5.83 – Despesas municipais de Campo Largo (2010-2014) 

Despesas 
Milhões de R$ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Corrente 108,722839 121,438357 151,910633 167,872763 189,444909 

Capital 14,296384 24,354804 29,323135 5,937221 23,119476 

TOTAL 122,721224 145,793161 181,233769 173,809985 212,564385 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2016.  
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Com base na Tabela 5.83, verifica-se que as despesas correntes nunca ficaram 
abaixo de 80% de todas as despesas do município, chegando a 96% das despesas em 
2013. Esse dado aponta para o déficit de investimentos no município, pois o perfil do 
gasto se destina, em grande parte, às despesas de manutenção dos serviços públicos e 
não na ampliação. 

A Figura 5.290 apresenta o perfil das despesas correntes em Campo Largo. 
Como verificado na Tabela 5.83, as despesas correntes representam a maior parte das 
despesas totais do município. Na Figura 5.290 é possível verificar como essa despesa 
tem sido realizada ao longo dos anos. De acordo com os dados abaixo, a maior parte da 
despesa corrente em Campo Largo é executada em gastos com pessoal e encargos 
sociais, oscilando de 49% a 58% no período analisado. Outra parte significativa da 
despesa é realizada com material de consumo, diárias, passagens, entre outros, o que 
é classificado na rubrica “Outras despesas correntes”. 

 
Fonte: IPARDES, 2016. 

Figura 5.290 – Despesas correntes no município de Campo Largo (2010-2014) 
(percentual) 

 

Dado o nível de despesas correntes e o nível de despesa de “Pessoal e Encargos 
Sociais”, seria interessante cruzar as informações da Tabela 5.81 – que contém a receita 
total do município – e a despesa com pessoal no município de Campo Largo. Essa 
relação está expressa na Figura 5.291, na qual é possível verificar o nível de gasto com 
pessoal. Em 2013, os gastos com pessoal chegaram a aproximadamente 77% da receita 
total do município. 
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Fonte: IPARDES, 2016. 

Figura 5.291 – Despesas com pessoal no município de Campo Largo (2010-2014) 
(números absolutos) 

 

Os investimentos do município estão nas despesas de capital. A Figura 5.292 
apresenta a relação percentual dessas despesas. Em 2010, a totalidade das despesas 
de capital foi direcionada a investimentos, mas, no ano seguinte, os investimentos 
representaram menos de 1% das despesas de capital. Com base no gráfico abaixo, o 
que se verifica é uma grande oscilação dos investimentos ao longo dos anos. É fato que 
os investimentos estão mais suscetíveis às discricionariedades dos gestores públicos. 
Destaca-se, no gráfico, o ocorrido entre 2010 e 2011, pois no primeiro ano as despesas 
de capital só foram realizadas por meio de investimentos e, no ano seguinte, os 
investimentos foram praticamente inexistentes. 
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Fonte: IPARDES, 2016. 

Figura 5.292 – Despesas de capital no município de Campo Largo (2010-2014) 

 

Analisando a composição das receitas e das despesas no município de Campo 
Largo, uma forma interessante de identificar as variações é relacionando as receitas 
totais com as despesas totais no município. A Figura 5.293 traz essa relação. 
Considerando um “orçamento zero”, na qual há estoque de receitas ou de despesas, ou 
seja, considerando a arrecadação e a despesa realizadas no ano para verificar a situação 
financeira do município, é possível verificar que uma relação contínua de receitas e 
despesas. Entre 2010 e 2012, houve um aumento das receitas acompanhado de um 
aumento no gasto público. Em 2013, percebe-se que ocorre uma redução drástica das 
receitas, muito embora as despesas tenham mantido tendência de alta. O cenário de 
2013 se demonstra no detalhamento das despesas públicas. Neste ano, como visto na 
Figura 5.291, houve a participação das despesas de pessoal em relação às receitas 
totais. Isso se explica, claramente, pelo caráter de rigidez dessa rubrica. Ao mesmo 
tempo, houve uma redução acentuada dos investimentos em 2013, passando de 87,94% 
no ano anterior para 46,14% em 2013. Ao contrário das despesas de pessoal, os 
investimentos são mais flexíveis às variações de receita. 
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Fonte: IPARDES, 2016. 

Figura 5.293 – Receitas e despesas no município de Campo Largo (2010-2014) 

 

As receitas municipais de Curitiba estão apresentadas na Tabela 5.84. De acordo 
com os dados abaixo, a taxa média de crescimento da receita ao longo dos anos de 2010 
a 2014 foi de 8,6%. Em termos absolutos, obviamente as receitas da capital paranaense 
são maiores do que as do município de Campo Largo. No entanto, é interessante 
resgatar que, no mesmo período, a taxa média de crescimento das receitas de Campo 
Largo foi 11%. 

Tabela 5.84 – Receitas municipais de Curitiba (2010-2014) 

Receitas 
Milhões de R$ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Correntes 4.194,499408 4.741,521529 5.570,449977 5.558,558569 6.059,876191 

Capital 60,980471 100,177519 191,554788 202,704878 173,358663 

Correntes 
Intraorçamentárias 

345,856385 435,214120 493,867645 409,034939 442,106721 

(-) Deduções 177,392857 200,493264 344,321389 - - 

TOTAL 4.423,943408 5.073,419875 5.911,551022 6.170,298387 6.675,341575 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2016. 
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Novamente, a análise será pautada na composição das receitas e das despesas 
dos municípios, buscando identificar o perfil de arrecadação e do gasto público.  Entre 
as receitas correntes, é interessante observar as transferências correntes para a capital 
paranaense, pois representam cerca de 40% das receitas correntes de Curitiba. A 
Tabela 5.85 traz os valores de transferência de cada esfera de federação para o 
município de Curitiba.  

Tabela 5.85 – Transferências correntes para o município de Curitiba (2010-2014) 

Transferências 
Correntes 

Milhões de R$ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Da União 681,811225 734,329200 863,895475 890,951994 1.021,139997 

Do Estado 715,925572 812,445521 905,886669 840,804104 895,674203 

Outras 
Transferências 

262,813676 321,339421 404,925994 469,904660 531,698351 

TOTAL 1.660,550473 1.868,114143 2.174,708139 2.201,660759 2.448,512553 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2016 

 

Além das transferências, as receitas tributárias também são uma importante fonte 
de arrecadação dos municípios. A Figura 5.294 traz a participação dos impostos mais 
importantes e das taxas no município de Curitiba, entre 2010 e 2014. 

Com base na figura abaixo, o ISSQN é o imposto com maior participação relativa 
de arrecadação no município, com quase 50% da receita tributária. Em segundo lugar, o 
IPTU apresenta uma participação em torno de 20%. No caso do IPTU, é possível verificar 
que sua participação relativa vem decaindo ao longo dos anos, passando de 25% em 
2010 para 20% em 2014. 
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Fonte: IPARDES, 2016. 

Figura 5.294 – Receitas tributárias por categoria no município de Curitiba (2010-2014) 

 

A Tabela 5.86 apresenta a relação de despesas municipais em Curitiba, entre 
2010 e 2014. A taxa média de crescimento da despesa foi de 8,9%, ligeiramente superior 
a taxa média de crescimento da receita, como verificado com base na Tabela 5.84. 

Tabela 5.86 – Despesas municipais de Curitiba (2010-2014) 

Despesas 
Milhões de R$ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Corrente 3.992,802856 4.584,999701 5.268,285996 5.677,955308 6.019,090569 

Capital 193,212703 341,777940 426,708287 540,979343 403,462630 

TOTAL 4.186,015560 4.926,777642 5.694,994283 6.218,934651 6.422,553199 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2016.  

 

Como dito na análise das despesas de Campo Largo, as despesas são divididas 
entre despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são, 
basicamente, as despesas com folha de pagamento e despesas rotineiras, como 
passagens, diárias, despesas com energia elétrica, material permanente, entre outros. 

A Figura 5.295 apresenta a relação das despesas correntes em Curitiba. De 
acordo com os dados apresentados, a maior despesa corrente está enquadrada em 
“Outras despesas correntes”, ou seja, aquelas despesas necessárias à manutenção dos 
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serviços públicos. No entanto, é interessante observar como as despesas com folha de 
pagamento estão crescendo em Curitiba. Em 2010, essa rubrica representava cerca de 
35% das despesas, mantendo-se estanque até 2012. A partir de 2013, essas despesas 
saltam para 47% e 50%, no último ano.  

 
Fonte: IPARDES, 2016. 

Figura 5.295 – Despesas correntes no município de Curitiba (2010-2014) 

 

As despesas de capital em Curitiba estão relacionadas na Figura 5.296. Entre 
2010 e 2012, os investimentos foram crescentes, passando de 72,51% para 87,70%, 
como visto no gráfico. No entanto, a partir de 2013, os investimentos passaram para uma 
tendência de queda, alcançando o menor deste conjunto nível em 2014. Neste ano, no 
entanto, as despesas com amortização da dívida foram elevadas, chegando em torno de 
35% das despesas de capital. 
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Fonte: IPARDES, 2016. 

Figura 5.296 – Despesas de capital no município de Campo Largo (2010-2014) 

Com base na Figura 5.297, é possível notar que, em Curitiba, as receitas e 
despesas mantém uma tendência de “orçamento equilibrado”, no sentido de que quase 
a totalidade das receitas é executada em forma de despesa no mesmo ano. Em todo o 
período, houve um crescimento da receita e da despesa em termos nominais, com 
possíveis desequilíbrios sendo ajustados nos exercícios seguintes – com o déficit 
verificado em 2013, mas ajustado no ano seguinte. 

 
Fonte: IPARDES, 2016. 

Figura 5.297 – Receitas e despesas no município de Curitiba (2010-2014) 
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Em relação ao ICMS Ecológico, que trata dos repasses de recursos financeiros 
aos municípios que tenham, em seus territórios, Unidades de Conservação (UCs), áreas 
protegidas ou mananciais para abastecimento de municípios vizinhos, o município de 
Curitiba conta com 17 unidades de conservação, nas mais variadas formas, nas quais 
os recursos do ICMS Ecológico são destinados. Assim, de acordo com a Tabela 5.87, o 
município recebeu aproximadamente R$ 1,7 mi provenientes do ICMS Ecológico. Como 
não há informações consolidadas das receitas totais no mesmo ano (2015), utilizando a 
base de receita do ano imediatamente anterior, o ICMS Ecológico representaria cerca de 
0,03% da receita total do município. 

Tabela 5.87 – ICMS Ecológico de Curitiba (2015) 

Unidade de 
Conservação 

Área (ha) 
Indice de 

Biodiversidade 
% Valor (R$) 

APAM do Iguaçu 3.968,80 0,087981 8,05% 137.135,70 

APAM do 
Passaúna 

4.300,00 0,101243 9,26% 157.808,36 

BM Capão da 
Imbuía 

4,24 0,012597 1,15% 19.835,07 

BM da 
Barreirinha 

27,53 0,079276 7,25% 123.567,30 

BM da 
Fazendinha 

7,28 0,018415 1,68% 28.703,54 

BM Gutierrez 3,55 0,011927 1,09% 18.591,13 

BM Reinhard 
Maack 

7,8 0,022449 2,05% 34.991,15 

JBM Franchete 
Rischibieter 

17,8 0,054593 4,99% 85.094,82 

PE João Paulo II 4,63 0,006967 0,64% 10.859,68 

PM Lago Azul 12,66 0,035946 3,29% 56.029,16 

PM do Barigui 70 0,240825 22,03% 375.374,31 

PM do Cambuí 10 0,020927 1,91% 32.619,20 

PM do Iguaçu 36,3 0,078158 7,15% 121.825,83 

PM do Tanguá 23,5 0,075752 6,93% 118.074,98 

PM General 
Iberê de Mattos 

15,2 0,049021 4,48% 76.408,60 

PM São 
Lourenço 

20,39 0,068443 6,26% 106.682,72 

PM Tingui 38 0,128555 11,76% 200.379,91 

Total 8.567,68 1,093076 100,00% 1.703.981,46 

Fonte: Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 2016 
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Na Tabela 5.88 estão listadas as Unidades de Conservação do município de 
Campo Largo, os respectivos índices de biodiversidade e o valor de participação do 
ICMS Ecológico para cada UC. Assim, de acordo com os dados abaixo, Campo Largo 
recebeu cerca de R$ 400 mil de ICMS Ecológico em 2015. Utilizando a mesma 
metodológica aplicada no município de Curitiba, o ICMS Ecológico em Campo Largo 
representaria cerca de 0,17% da receita total de Campo Largo. 

Tabela 5.88 – ICMS Ecológico de Campo Largo (2015) 

Unidade de 
Conservação 

Área (ha) 
Indice de 

Biodiversidade 
% Valor (R$) 

APA da Escarpa 
Devoniana 

8.962,60 0,050710642772 19,54% 79.042,89 

FN do Açungui 719,32 0,047308620381 18,23% 73.740,14 

PM Cambuí 130 0,129498118452 49,89% 201.849,26 

RPPN Tarumã 404,00 0,032040881257 12,34% 49.942,26 

Total 10.215,92 0,259558262862 100,00% 404.574,55 

Fonte: Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 2016 

 

5.3.1.1.1.4. Aspectos Econômicos 

A presente seção busca apresentar os indicadores econômicos referentes à 
renda, número de estabelecimentos e de empregos na Área Expandida de Avaliação 
Ambiental. As relações econômicas são a base material de uma sociedade. A partir do 
entendimento da produção e da alocação de recursos físicos, materiais e humanos, é 
possível analisar aspectos importantes das condições de vida uma população. 

Um dos indicadores mais conhecidos na análise econômica é o Produto Interno 
Bruto (PIB), que mede o valor total da produção de um determinado espaço dentro de 
um período de tempo. No entanto, a menor escala disponível para PIB, divulgado pelo 
IBGE, é o conhecido “PIB municipal”, que mensura o nível de atividade econômica dos 
municípios. A análise aqui presente contém regiões menores do que os municípios e, 
portanto, não há mensuração de PIB disponível para as Regionais Santa Felicidade e 
CIC. Em certa medida, também não cabe a simples comparação do PIB da capital 
paranaense com o PIB do município de Campo Largo, pois extrapola a Área Expandida 
deste estudo. Assim, uma das maneiras de se verificar o nível de atividade econômica é 
por meio da quantidade de estabelecimentos econômicos – esses dados funcionariam, 
portanto, como uma “aproximação” para traçar o cenário e a situação das regionais e do 
município de Campo Largo. Dessa forma, a Tabela 5.89 apresenta o número de 
estabelecimentos econômicos nas Regionais Santa Felicidade e CIC e no município de 
Campo Largo, em 2011. Com base na tabela, verifica-se que a Regional Santa Felicidade 
é a que apresenta o maior número de estabelecimentos, com quase 14 mil no ano de 
2011, seguida pela Regional CIC, com pouco mais de 9 mil estabelecimentos. Numa 
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dimensão menor, o município de Campo Largo apresenta cerca de 2.300 
estabelecimentos econômicos. 

Tabela 5.89 – Número de estabelecimentos econômicos nas Regionais Santa Felicidade, CIC e 
município de Campo Largo (2011) 

Localidade 
Setor Econômico 

Industria Comércio Serviços Outros Total 

Regional Santa Felicidade 2.018 6.194 5.629 103 13.944 

Regional CIC 2.050 4.157 3.021 54 9.282 

Campo Largo 590 933 731 85 2.339 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de Curitiba, 2011; IPPUC, 2016; IPARDES, 2016 

 

A Figura 5.298 apresenta a distribuição percentual dos estabelecimentos da 
Tabela 5.89 de acordo com o setor econômico. Assim, dos 13.944 estabelecimentos 
econômicos da Regional Santa Felicidade, cerca de 40% são serviços, outros 44,4% 
comércio e o setor industrial representa 14,5% dos estabelecimentos. Na Regional CIC, 
o setor industrial apresenta uma importância relativa maior, com 22,1% dos 
estabelecimentos, enquanto o setor de serviços representa 32,5% dos estabelecimentos. 
Nessa linha, quase 45% dos estabelecimentos da Regional CIC estão relacionados ao 
comércio. 

Em Campo Largo, há uma maior participação relativa dos estabelecimentos 
econômicos industriais, com 25%, serviços e comércio representavam, em 2011, 31,3% 
e 39,9% respectivamente. Nota-se, neste caso, um setor residual (outros), com 3,6% dos 
estabelecimentos econômicos. Como se trata de todo o território do município, uma das 
razões para esse percentual – maior do que o encontrado nas regionais da capital – é o 
fato do setor agropecuário estar ali incluído. 

Neste ponto, é interessante ressaltar que não se trata de medidas de nível de 
atividade econômica no sentido de mensurar o quanto cada setor acrescenta, em termos 
reais ou monetários. Por exemplo, no caso da Regional CIC, o setor industrial representa 
cerca de 22,1% dos estabelecimentos econômicos, mas é de se supor que um 
estabelecimento industrial acrescenta um valor adicionado à atividade econômica 
superior ao valor adicionado do setor de comércio ou de serviços, por exemplo. Nesse 
ponto, a distribuição do valor adicionado ou do Produto Interno Bruto das Regionais 
certamente enriqueceria a análise, clareando o quanto cada setor participa, 
efetivamente, da atividade econômica da região. No entanto, a indisponibilidade dos 
dados permite apenas uma aproximação da realidade. 
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Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de Curitiba, 2011; IPPUC, 2016; IPARDES, 2016. 

Figura 5.298 – Distribuição relativa dos setores econômicos por estabelecimento 
econômico nas Regionais Santa Felicidade, CIC e no município de Campo Largo (2011) 

 

A Figura 5.299 apresenta o rendimento médio nos municípios de Curitiba, Campo 
Largo e nas Regionais Santa Felicidade e CIC, na tentativa de traçar um cenário mais 
realista dos aspectos econômicos na região. Conforme se verifica pelo gráfico, a 
Regional Santa Felicidade apresenta um rendimento médio superior à média do 
município de Curitiba, enquanto a Regional CIC apresenta um rendimento médio menor 
do que a média da capital. Já o município de Campo Largo apresenta um rendimento 
médio levemente superior ao da Regional CIC. 

Nesse ponto, é necessário destacar que o rendimento médio não é 
necessariamente gerado no local de residência dos indivíduos, mensurados pelo Censo 
Demográfico do IBGE, em 2010. Há uma grande possibilidade de que indivíduos das 
Regionais Santa Felicidade e CIC tenham seus locais de trabalho – e, portanto, o local 
de efetiva geração de renda – noutras regiões da capital paranaense. Essa ressalva 
também se aplica ao município de Campo Largo. No entanto, esse dado ainda é 
importante no sentido de verificar as condições de renda da população residente de 
determinado local. 
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Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

Figura 5.299 – Rendimento médio por indivíduo das Regionais Santa Felicidade, CIC, dos 
municípios de Campo Largo e Curitiba (2010) 

Diante dos dados da Figura 5.299, faz-se necessário compará-los com o PIB per 
capita dos municípios de Curitiba e de Campo Largo para identificar disparidades e 
semelhanças entre os indicadores. 

Em 2010, o PIB per capita registrado na capital paranaense foi de R$ 33.217,53, 
enquanto no município de Campo Largo esse valor chegou a R$ 15.677,83. Portanto, o 
que se verifica de imediato é o fato de haver uma diferença muito grande entre os 
indicadores de renda individual. Enquanto o PIB per capita de Curitiba está na ordem de 
R$ 33 mil, o rendimento médio per capita não chega a R$ 4 mil na capital paranaense. 
Esta mesma lógica ocorre no município de Campo Largo, pois o PIB per capita é quase 
6 vezes superior ao rendimento médio individual. Neste ponto, é necessário destacar 
que o PIB é a soma de todas as formas de rendimento de uma economia – ou seja, 
lucros, salários, aluguéis, entre outros – e, assim, nem todo o retorno da economia é 
inteiramente distribuído na forma de rendimento para as pessoas. Por essa ótica, a 
diferença de “padrão de vida” dos indivíduos residentes na capital paranaense e em 
Campo Largo diminui substancialmente. Ao considerar o PIB per capita como medida de 
comparação, Curitiba apresenta indicador quase 100% maior do que o de Campo Largo. 
No entanto, ao considerar o rendimento médio individual, essa diferença de renda entre 
os municípios cai para 58%. 

5.3.1.1.1.5. Condições de Vida 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida de 
desenvolvimento econômico e social, criado pelo PNUD e outras instituições, a partir dos 
dados dos Censos demográficos de 1991, 2000 e 2010, disponibilizados pelo IBGE. Por 
meio do IDHM, é possível verificar a evolução das condições de vida nos municípios, a 
exemplo da metodologia adotada pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para 
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os países da ONU. Com metodologia similar, o IDHM sensibiliza alterações na 
expectativa de vida (IDH-M Longevidade), aspectos educacionais (IDH-M Educação) e 
na percepção de renda (IDH-M Renda). A aferição do índice ocorre na faixa entre 0 e 1, 
sendo quanto mais próximo de 1, melhores as condições de vida daquela comunidade 
ou população. Por meio do IDH-M, também é possível verificar se as melhoras ocorreram 
em função de políticas específicas para a comunidade ou se o resultado obtido é reflexo 
da queda de outros municípios. 

A Figura 5.300 apresenta a Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH) da 
Região Metropolitana de Curitiba, no ano de 2010. A UDH é uma delimitação de território, 
com indicador de IDH-M, porém com um conceito espacial muito próximo ao de um 
bairro. Ou seja, enquanto o IDH-M, originalmente, abrange municípios inteiros, a UDH 
permite alguma especificação espacial dentro do município, embora apresente, em 
termos de indicador, um IDH-M com a mesma composição (longevidade, educação e 
renda) e medida. No entanto, os indicadores das Unidades de Desenvolvimento Humano 
estão disponíveis somente nos anos 2000 e 2010. 

 
Fonte: adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano das Regiões Metropolitanas, PNUD, 2014. 

Figura 5.300 – Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH) da Região Metropolitana de 
Curitiba (2010) 
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É possível delimitar uma área similar a Área Expandida de Avaliação Ambiental 
com as Unidades de Desenvolvimento Humano para avaliar o Índice de 
Desenvolvimento Humano dessa região. Conforme demonstrado na Figura 5.286, a 
área delimitada nesse estudo compreende o município de Campo Largo, além das 
Regionais Santa Felicidade e CIC, em Curitiba. 

A Figura 5.301 apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) para as 
Regionais Santa Felicidade e CIC, além dos municípios de Campo Largo e Curitiba e a 
média da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) nos anos 2000 e 2010. Conforme pode 
ser verificado pelos índices, a Regional CIC conseguiu subir 0,100 pontos no índice 
nesse decênio, o que representa um aumento de 15,27% no período. Além disso, 
também representa uma classificação de faixas de desenvolvimento superior, passando 
de um índice considerado de “médio desenvolvimento humano” para “alto 
desenvolvimento humano”. 

A Regional Santa Felicidade também alcançou faixa superior entre os anos 2000 
e 2010. Em 2000, estava enquadrada na faixa de “alto desenvolvimento humano”, com 
um IDH-M 0,766. Já em 2010, passou para “muito alto desenvolvimento humano”, ao ter 
uma variação de 10,18% no índice. 

O município de Curitiba já apresentava em 2000 o IDH alcançado pela Regional 
CIC em 2010 (aproximadamente 0,750). No entanto, a diferença entre os índices da 
Regional CIC e do município de Curitiba tem diminuído ao longo dos anos. Em 2000, o 
IDH-M de Curitiba era 14,5% superior ao registrado na Regional CIC. Já em 2010 essa 
diferença caiu para 9,1%. A razão para que isso tenha ocorrido é que, no período 2000-
2010, a Regional CIC conseguiu aumentar em 15,27% seu IDH-M, enquanto o município 
de Curitiba conseguiu aumento de 9,73%. 

Em relação a Regional Santa Felicidade, o município de Curitiba já apresentava 
indicador inferior em 2000. Nesse ano, o IDH-M da Regional Santa Felicidade foi 0,776 
enquanto o município de Curitiba apresentou IDH-M 0,750. Não obstante já existir uma 
ligeira diferença entre os indicadores da Regional Santa Felicidade e Curitiba no ano 
2000, essa diferença aumenta de 3,5% para 3,9% em 2010. 

Em 2000, Campo Largo tinha um IDH-M de 0,639, passando para 0,745 em 2010. 
Esse aumento representou uma variação de 16,59% no período, o que colocou em 
situação mais próxima da média da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Enquanto 
a distância entre o índice de Campo Largo e da RMC era de 0,059 em 2000, passou para 
0,038 em 2010. 
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Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.301 – Índice de Desenvolvimento Humano da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental, Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba (RMC) entre os anos 2000 e 2010 

 

Em relação à educação, por meio da Figura 5.302 é possível analisar a taxa de 
analfabetismo nos municípios de Curitiba e Campo Largo entre 1991 e 2010. A partir do 
ano 2000, constam as taxas da Região Metropolitana de Curitiba e das Regionais Santa 
Felicidade e CIC. 

O gráfico permite verificar o esforço empreendido pelo município de Campo Largo 
a partir do ano 1991. Nesse ano, a taxa de analfabetismo de pessoas com mais de 15 
anos de idade município estava em torno de 12,24%. Em termos comparativos, não há 
dados disponíveis para a Região Metropolitana de Curitiba no mesmo ano. No entanto, 
o município de Campo Largo apresentava taxa ligeiramente inferior àquela registrada no 
Estado do Paraná, com taxa de analfabetismo de 14,85%. Entre 1991 e 2010, o Estado 
do Paraná reduziu essa taxa para 6,28%, enquanto o município de Campo Largo reduziu 
para 4,48%. Muito embora esteja abaixo da taxa de analfabetismo estadual, Campo 
Largo ainda apresenta taxas superiores quando comparada a Região Metropolitana de 
Curitiba, que registrou 5,32% e 3,37% nos anos 2000 e 2010, respectivamente. 

As Regionais Santa Felicidade e CIC apresentam taxas de analfabetismo a partir 
do ano 2000. Nesse ano, o índice de analfabetismo na Regional Santa Felicidade era de 
3,30%, enquanto a Regional CIC apresentou índice superior, com 5,31%. Percebe-se 
que os indicadores apresentados pela Regional Santa Felicidade são bastante similares 
as taxas encontradas no município de Curitiba, sendo que, no ano 2000, o município 
apresentou taxa 3,38% e, em 2010, taxa de 2,13% de analfabetismo. Nesse ano, 2010, 
a Regional Santa Felicidade registrou taxa de 1,96%. Já a Regional CIC apresentou taxa 
de 3,18% em 2010, algo próxima daquela registrada por Curitiba uma década antes. 
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Com os dados disponíveis para as Regionais a partir do ano 2000, é possível 
verificar algumas disparidades com o município de Campo Largo. Muito embora no caso 
de Campo Largo se trate de uma média municipal, englobando um território de 1.249 
km², uma parte desse território faz limite com as Regionais Santa Felicidade e CIC. No 
ano 2000, Campo Largou apresentou taxa de analfabetismo quase duas vezes superior 
daquela registrada na Regional Santa Felicidade, embora bem próxima da taxa 
apresentada pela Regional CIC. Uma década depois, essa diferença de Campo Largo 
havia aumentado tanto em relação a Regional Santa Felicidade quanto a Regional CIC, 
sendo 129% e 41% maior do que os registrados nas Regionais, respectivamente. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.302 – Taxa de analfabetismo de pessoas com mais de 15 anos de idade em 
Curitiba, Campo Largo, Regionais Santa Felicidade e CIC e Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC) entre os anos 1991 e 2010 

 

A Tabela 5.90 apresenta os componentes do IDHM-Educação no município de 
Campo Largo e as Regionais Santa Felicidade e CIC, no ano 2000. Logo após, a Tabela 
5 apresenta os mesmos dados para o ano 2010. Por meio desse processo histórico, 
nota-se o desenvolvimento das Regionais e de Campo Largo. Em uma década, a 
Regional Santa Felicidade salta de 0,680 para 0,780 no IDHM-Educação, melhorando 
especialmente o percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola (de 78,77% 
para 96,2%), bem como o percentual de adultos com ensino fundamental completo (de 
63,48% para 75,17%) ou de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo 
(48,78% para 59,51%). 
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Tabela 5.90 – Componentes do IDHM-Educação do município de Campo Largo, Regional 
Santa Felicidade e Regional CIC (2000) 

Componentes 
Reg. Santa 
Felicidade 

Regional 
CIC 

Campo 
Largo 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 
completo 

63,48 48,71 37,30 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 78,77 67,80 63,82 

% de 11 a 13 anos frequentando final do ensino 
fundamental 

83,44 71,65 72,09 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental 
completo 

70,24 58,50 53,14 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 48,78 24,82 31,05 

IDHM Educação 0,680 0,540 0,483 

Fonte: Atlas Brasil, 2016. 

 

A Regional CIC apresenta uma melhora significativa na década 2000-2010 no 
quesito IDHM-Educação, pois passou de 0,540 – índice considerado como “baixo 
desenvolvimento humano” para 0,692, muito próximo do limite superior de “médio 
desenvolvimento humano”. Ou seja, em uma década conseguiu atravessar de um 
patamar de baixo desenvolvimento humano para algo próximo a alto desenvolvimento 
humano. Por meio dos dados disponíveis na Tabela 5.90 e na Tabela 5.91, é possível 
verificar que esse aumento ocorreu principalmente nos componentes de frequência 
escolar de crianças entre 5 a 6 anos, originalmente em 67,80% em 2000 para 95,25% 
em 2010, além do percentual de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo 
(de 24,82% para 46,78%) e de adultos com mais de 18 anos com ensino fundamental 
completo (de 39,76% para 61,86%). 

Tabela 5.91 – Componentes do IDHM-Educação do município de Campo Largo, Regional 
Santa Felicidade e Regional CIC (2010) 

Componentes 
Reg. Santa 
Felicidade 

Regional 
CIC 

Campo 
Largo 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 
completo 

75,17 61,86 52,80 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 96,20 95,25 65,64 

% de 11 a 13 anos frequentando final do ensino 
fundamental 

87,80 86,37 89,08 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental 
completo 

74,38 64,59 64,32 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 59,51 48,78 48,38 

IDHM Educação 0,780 0,692 0,664 

Fonte: Atlas Brasil, 2016. 
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O município de Campo Largo, em 2000, no indicador Educação do IDHM estava 
enquadrado numa faixa considerada “muito baixo desenvolvimento humano”, segundo 
critérios do PNUD, com IDHM-Educação 0,483. Em uma década, passou para uma faixa 
de “médio desenvolvimento humano”, com IDHM-Educação 0,644. Para alcançar esse 
nível de desenvolvimento humano, as principais melhoras nos indicadores do município 
ocorreram no percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola, de 63,82% para 95,64%, 
além de adultos com mais de 18 anos com ensino fundamental completo (37,3% para 
52,8%). 

Já em relação à saúde, a Tabela 5.92 indica a quantidade de equipamentos, tanto 
públicos (ofertados pelo poder municipal) como privados, na Regional Santa Felicidade, 
demonstrando que existem 12 equipamentos públicos municipais. A distribuição espacial 
desses equipamentos pode ser vista na Figura 5.303. 
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Tabela 5.92 – Equipamentos de saúde na Regional Santa Felicidade 

Localidade / Bairros 

Equipamentos Públicos Muinicipais Equipamentos Particulares 

US Básica / 
Saúde da 
Família 

US da 
Família 

US 
Especializada 

Unidade de 
Pronto 

Atendimento 
Hospital Dia 

Hospital 
Especializado 

Hospital 
Geral 

Butiatuvinha - 1 - - - - - 

Campina do Siqueira 1 - - - - - - 

Campo Comprido - 1 - 1 - - 1 

Cascatinha - - - - - - - 

Cidade Industrial - 1 - - - - - 

Lamenha Pequena - - - - - - - 

Mossunguê - - - - - - - 

Orleans 1 - - - - - - 

Santa Felicidade 1 1 - - - - 1 

Santo Inácio - - - - - - - 

São Bráz 2 - 1 - - - - 

São João - - - - - - - 

Seminário - - - - 3 3 4 

Vista Alegre - 1 - - - - - 

TOTAL 5 5 1 1 3 3 6 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SMS), IPPUC – Base de dados, 2016. 
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Em relação aos equipamentos particulares, também totalizam 12 unidades de 
atendimento. Nesse caso, percebe-se que há uma concentração nos bairros Mossunguê, 
Santo Inácio, Cascatinha, São João e Lamenha Pequena que não são atendidos por 
nenhuma unidade de saúde ofertada pelo poder público municipal. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SMS); IPPUC – Base de dados, 2016. 

Figura 5.303 – Equipamentos de saúde por tipo, na Regional Santa Felicidade (2013) 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

489 
 

No bairro Cidade Industrial, por meio dos dados da Tabela 5.93, é possível 
verificar que há uma grande concentração de equipamentos de saúde ofertados pelo 
poder municipal. Uma das razões para essa ocorrência é o fato de que somente o bairro 
Cidade Industrial compreende mais de 90% da população de toda a Regional CIC, 
concentrando, dessa forma, políticas públicas nesse espaço. 

Tabela 5.93 – Equipamentos de saúde na Regional CIC 

Localidade / 
Bairro 

Equipamentos Públicos Municipais Equip. Partic. 

US Básica / 
Saúde da 
Família 

US saúde da 
Família 

Unidade de 
Pronto 

Atendimento 
Hospital Geral 

Augusta - 1 - - 

Cidade Industrial 3 11 1 1 

Riviera - - - - 

São Miguel - - - - 

TOTAL 3 12 1 1 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SMS), IPPUC – Base de dados, 2016. 

 

Além do bairro CIC, somente o bairro Augusta recebe alguma oferta de 
equipamento de saúde nessa Regional, bem próximo a uma das vias de acesso ao 
distrito de Ferraria, em Campo Largo, e da própria área do empreendimento proposto, 
conforme pode ser visto na Figura 5.304. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SMS); IPPUC – Base de dados, 2016. 

Figura 5.304 – Equipamentos de saúde por tipo, na Regional CIC (2013) 

No município de Campo Largo, há informações mais detalhadas a respeito dos 
equipamentos de saúde, pela disponibilidade do dado ser municipal. No entanto, não há 
informações oficiais granuladas por bairros ou regionais, tal como ocorre no município 
de Curitiba. Dessa forma, conforme indicado pela Tabela 5.94, os equipamentos de 
saúde em Campo Largo totalizam 111, com 3 hospitais gerais, 2 policlínicas e 18 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Vale ressaltar que há uma Unidade Básica de Saúde muito próxima a área do 
empreendimento proposto, na Rua Mato Grosso, próximo a Estrada Rio Verde. Trata-se 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

491 
 

da UBS Caratuva. Além dessa UBS, outra UBS próxima a área do empreendimento 
proposto é a UBS Ferraria, mais próxima da ponte sobre o Lago da represa do Passaúna, 
nos limites entre Campo Largo e Curitiba. 

Tabela 5.94 – Equipamentos de saúde em Campo Largo (2014) 

Tipo de Estabelecimento Número 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 2 

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde 18 

Clínica Especializada / Ambulatório 
Especializado 

18 

Consultórios 60 

Hospital Geral 3 

Policlínica 2 

Posto de Saúde - 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) - 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e 
Terapia 

7 

Unidade de Vigilância em Saúde - 

Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar 1 

TOTAL 115 

Nota: A soma por tipo de estabelecimento não representa o total em virtude não estar sendo considerados todos os 
tipos, mas sua grande maioria (95%). 
Fonte: Ministério de Saúde, CNES, 2016. 

A Figura 5.305 apresenta a distribuição dos estabelecimentos de saúde de 
Campo Largo de acordo com as esferas administrativas. Não há nenhum equipamento 
de saúde no município sob gestão do governo federal. Já o governo estadual mantém 1 
estabelecimento, o município tem sob gestão 25 estabelecimentos e o restante (89) são 
da esfera privada, o que representa 77% dos equipamentos de saúde ofertados em 
Campo Largo. 
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Fonte: Ministério de Saúde, CNES, 2016. 

Figura 5.305 – Distribuição dos estabelecimentos de saúde por esfera administrativa 
(2014) 

De acordo com os dados na Tabela 5.95, cerca de 90% do número de leitos 
hospitalares do município de Campo Largo estão disponíveis pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Esse percentual atinge a marca de 95,7% quando se trata de leitos 
pediátricos, pois dos 92 disponíveis, apenas 4 estão fora do SUS. 

Tabela 5.95 – Número de leitos hospitalares em Campo Largo (2014) 

Especialidade 
Disponível pelo SUS Não Disponível pelo SUS TOTAL 

nº % nº % nº 

Cirúrgico 247 89,2 30 10,8 277 

Clínicos 198 91,7 18 8,3 216 

Obstétricos 77 90,6 8 9,4 85 

Pediátricos 88 95,7 4 4,3 92 

Outras 
Especialidades 

53 76,8 16 23,2 69 

TOTAL 663 89,7 76 10,3 739 

Fonte: CNES – Ministério da Saúde, 2016. 

 

Os dados computados na Tabela 5.96 ficam disponíveis no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Ministério da Saúde. De acordo com os dados, 
há aproximadamente 1.468 profissionais vinculados a área da Saúde no município. 
Somente médicos, são 284 profissionais. No mesmo ano (2015), a população estimada 
pelo IBGE para o município era de 124.098 habitantes. Dessa forma, a relação 
médicos/1.000 habitantes é de 2,29. Em termos comparativos, em 2014, o município de 
Curitiba registrava relação médicos/1.000 habitantes de 5,81. Já no Estado do Paraná, 
essa relação cai drasticamente para 1,96. 
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Tabela 5.96 – Recursos humanos na Área da Saúde (2015) 

Tipo de Estabelecimento Número 

Anestesista 47 

Assistente Social 15 

Auxiliar de Enfermagem 16 

Cirurgião Dentista 77 

Cirurgião Geral 67 

Clinico Geral 94 

Enfermeiro 183 

Farmacêutico 19 

Fisioterapeuta 93 

Fonoaudiólogo 16 

Gineco-Obstetra 63 

Médico de Família 28 

Nutricionista 20 

Pediatra 75 

Psicólogo 43 

Psiquiatra 11 

Radiologista 30 

Técnico de Enfermagem 571 

Fonte: CNES – Ministério da Saúde, 2016. 

 

A Tabela 5.97 apresenta os dados relativos às causas de internação hospitalar 
de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID-10), disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde. Como não há informações mais detalhadas, como base regional ou 
bairros de causas de internação hospitalar, será apresentado o dado agrupado na esfera 
municipal, tanto em Curitiba, quanto em Campo Largo. Na tabela, os dados foram 
apresentados na forma de incidência por 10.000 habitantes, como medida para 
normalizar a incidência, permitindo a comparação entre dois municípios com 
quantitativos populacionais muito distintos. 

Com base nestes dados, se verifica uma grande discrepância de incidência de 
doenças nos municípios. Em Campo Largo, por exemplo, a incidência de doenças 
infecciosas e parasitárias é quase 6,5 vezes superior a observada na Capital. 
Geralmente, essas causas estão relacionadas saneamento básico, conforme será 
descrito a seguir. 
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Tabela 5.97 – Causas de internação hospitalar – (taxa/10.000 hab) (2015) 

Tipo de Estabelecimento Campo Largo Curitiba 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 179,37 27,87 

Neoplasias 231,19 80,94 

Doenças de sangue 19,18 6,03 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 76,39 13,26 

Transtornos mentais 28,12 24,49 

Doenças do sistema nervoso 165,51 18,72 

Doenças dos olhos e anexos 3,55 13,60 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0,16 3,64 

Doenças do aparelho circulatório 731,60 59,79 

Doenças do aparelho respiratório 246,18 69,02 

Doenças do aparelho digestivo 673,98 77,43 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 137,31 24,23 

Doenças do sistema osteomuscular 177,04 23,55 

Doenças do aparelho geniturinário 152,30 49,28 

Gravidez, parto e puerpério 264,79 112,25 

Originadas no período perinatal 119,26 16,87 

Malformação congênita 34,89 14,85 

Sitomas sinais e achados anormais 34,25 12,95 

Lesões, envenenamentos e outras causas externas 407,74 106,24 

Causas externas 1,13 0,04 

Contatos com serviços de saúde 23,21 25,51 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2016 

 

A Figura 5.306 apresenta as condições de saneamento básico na Área Expandida 
de Avaliação Ambiental, com base nos dados do IBGE no ano de 2010. De acordo com 
as informações do gráfico, as Regionais CIC e Santa Felicidade são muito similares em 
indicadores de abastecimento de água e coleta de lixo, com mais de 99% de cobertura 
nos dois itens. No caso de rede de esgoto, a Regional Santa Felicidade apresenta uma 
necessidade de crescimento, com 86,57% da população atendida, abaixo da média da 
capital curitibana, com 92,30% da população atendida com rede de esgoto. 

Em Campo Largo, o percentual da população atendida com rede de esgoto indica 
o maior déficit de atendimento em termos de saneamento básico dentre as três 
analisadas, com apenas 34,01% de cobertura. A cobertura de rede de esgoto em Campo 
Largo é menor do que a média paranaense, com 58,80%. Noutros indicadores, o 
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município de Campo Largo mantém uma diferença menor do que os apresentados pelas 
regionais da capital paranaense. Nesse sentido, a taxa de abastecimento de água é de 
85,25% da população, mais próxima dos indicadores das Regionais Santa Felicidade e 
CIC, mas ainda assim abaixo da média paranaense (90,97%). 

 
Fonte: IBGE, 2010; SNIS, 2016. 

Figura 5.306 – Condições de saneamento básico na Área Expandida de Avaliação 
Ambiental 

 

5.3.1.1.2. Micro-região: Distrito de Ferraria e Localidades Timbotuva e 
Colônia Antônio Rebouças em Campo Largo e Bairros Augusta, 
Órleans e Riviera em Curitiba 

A partir da delimitação da Macro-região da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental, na qual se tem analisado dados das Regionais Santa Felicidade e CIC no 
município de Curitiba e todo o território do município de Campo Largo, faz-se necessário 
um recorte espacial auxiliar a análise. Nesse sentido, na Micro-região da Área Expandida 
de Avaliação Ambiental, obtém-se a área do Distrito de Ferraria e as localidades de 
Timbotuva, Colônia Rebouças – no município de Campo Largo – e os bairros Augusta, 
Órleans e Riviera, em Curitiba. 

A partir deste recorte espacial, visualizado na Figura 5.307, é possível verificar 
melhor os indicadores referentes à população mais próxima da área do empreendimento 
proposto. Com isso, as especificidades de infraestrutura e de serviços básicos, como 
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saúde, educação, renda, transporte, entre outros, tornam-se mais perceptíveis na 
realidade dessa população. 

 
Fonte: IBGE, 2016. 

Figura 5.307 – Distrito de Ferraria e localidades Timbotuva e Colônia Antônio Rebouças 
em Campo Largo e Bairros Augusta, Órleans e Riviera em Curitiba 

 

5.3.1.1.2.1. Aspectos históricos 

A estrada Mato Grosso, cuja importância social remonta aos séculos XVIII e XIX 
e cujo nome se mantém nos dias atuais, ano de 2016, constitui-se em traço importante 
para a conservação da memória entre moradores e visitantes da região onde se prevê a 
implantação do empreendimento Alphaville Paraná. Fundamental como via de acesso 
entre Curitiba e o interior do Paraná desde o Brasil-Colônia, teve sua importância 
aumentada após a formação da província imperial paranaense e, ainda mais, durante o 
período republicano até a construção da rodovia do Café que, afinal, lhe tira a sua 
principal função de ligação entre capital e interior. A partir do início da operação da 
rodovia federal BR-376, no início da segunda metade do século XX, a estrada Mato 
Grosso passa a ter maior importância apenas aos moradores locais, em especial aos 
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que residiam na sede do distrito de Ferraria, na Colônia Antônio Rebouças e demais 
colônias vizinhas. 

No que se relaciona à área do projeto do empreendimento Alphaville Paraná e 
seu entorno, a história desse caminho tradicional está vinculada, irremediavelmente, à 
ocupação humana regional, principalmente à formação e ao desenvolvimento das 
colônias de imigrantes – que o historiador paranaense Ruy Wachowicz consagrou como 
“colônias linistas”, em referência à política migratória empreendida pelo presidente da 
província do Paraná Lamenha Lins nas décadas de 70 e 80 do século XIX. Além disso, 
a estrada Mato Grosso foi, também, importante para as operações de extração e 
beneficiamento de ouro na Fazenda Timbutuva na primeira metade do século XX. Outra 
referência histórica importante é a permanência pela tradição oral, conforme registrado 
pela pesquisa de campo realizada no interesse do presente estudo, da passagem do 
imperador Dom Pedro II pela estrada Mato Grosso e do seu pernoite na localidade 
Timbotuva em edificação, ainda existente, pertencente à família Torres. 

A cidade de Curitiba enfrentava problemas, por volta da década de 1870, 
relacionados à escassez de mão de obra provocada pelo declínio do cultivo da erva-
mate nas áreas próximas à capital e pela ascensão da lavoura cafeeira paulista que 
atraía os trabalhadores paranaenses. Por essas e outras razões o governo provincial de 
Lamenha Lins e o governo imperial de Pedro II incentivaram a criação de “um cinturão 
verde”, a referência de pesquisa aqui é sempre a obra “Órleans, um século de 
subsistência” de Ruy Wachowicz, edição de 1976 pela editora Paiol de Curitiba. Desse 
“cinturão verde”, em certo sentido, se encontram remanescentes ao redor da capital 
paranaense representados por camponeses de origem italiana e polonesa dedicados à 
produção de alimentos de origem vegetal como batata e cenoura, o plantio da uva e a 
produção de vinho. A colônia Antônio Rebouças, localizada em terras vizinhas à área 
planejada para receber o empreendimento Alphaville é um exemplo disso. 

A colônia Antônio Rebouças deve seu nome ao engenheiro que a desenhou. Os 
engenheiros baianos Antônio e André Rebouças, que se notabilizaram na capital do 
Império brasileiro, estavam, não por acaso, em Curitiba para a elaboração do projeto da 
primeira estrada de ferro paranaense. Além da colônia Antônio Rebouças, estes 
engenheiros foram homenageados, mais tarde, com a atribuição de seus nomes ao 
Bairro Rebouças, onde se localizava a primeira estação ferroviária de Curitiba, e a uma 
rua no mesmo bairro que passou a se chamar Rua Engenheiros Rebouças, denominação 
que permanece até os dias atuais, 2016. 

A percepção que os moradores do entorno da fazenda Timbutuva, colônia Antônio 
Rebouças, distrito de Ferraria e demais localidades têm sobre estes fatos históricos, é 
marcada por fragmentos de narrativas transmitidas entre gerações e, eventualmente, por 
acréscimos, também fragmentários, de informações levantadas por pesquisadores e 
publicadas em material acessado por moradores ou visitantes da região. 
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5.3.1.1.2.2. Aspectos Demográficos 

A população residente no Distrito de Ferraria, e localidades de Timbotuva e 
Colônia Antônio Rebouças em Campo Largo além dos bairros Augusta, Órleans e Riviera 
da regional de Santa Felicidade em Curitiba, conforme o Censo IBGE 2010, era de 42 
mil habitantes distribuídos conforme a Tabela 5.98. 

Tabela 5.98 – População residente na Micro-região da Área Expandida de Avaliação Ambiental 
em 2010 

Bairros Habitantes 

Outros bairros / Campo Largo 9.730 

Timbotuva e Colônia Antônio Rebouças 1.933 

Ferraria 15.379 

Orleans 8.105 

Augusta 6.598 

Riviera 289 

TOTAL 42.034 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

Para avaliação das condições de vida no entorno da área em que se pretende 
instalar o empreendimento Alphaville Paraná, será tomada, uma vez mais, a 
espacialização que fundamenta as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH), do 
PNUD. Em específico, uma parte do polígono do empreendimento proposto está situada 
na UDH Colônia Mariana / Rio Verde e a outra parte na UDH Ferraria. 

Por meio da Tabela 5.99 é possível analisar a evolução da população das duas 
Unidades de Desenvolvimento Humano, nas unidades mais próximas da área do 
empreendimento. Embora as duas UDHs apresentem polígonos maiores do que a 
localização do empreendimento proposto em específico – Fazenda Timbutuva – as 
condições de vida, acesso aos serviços públicos, como educação, saúde, transporte, 
saneamento básico, entre outros, é compartilhada pela população do entorno. De toda a 
região analisada neste subitem, que abrange uma área desde o entorno da Fazenda 
Timbutuva até os bairros Augusta e Órleans, na capital paranaense, as comunidades 
Ferraria e Timbotuva – aqui identificadas pelas UDHs – representam cerca de 40% dessa 
população, totalizando 16.881 habitantes em 2010. Entre 2000 e 2010, a população de 
Ferraria e Timbotuva cresceu aproximadamente 20%. Somente na Timbotuva, essa 
população passou de 3.099 para 3.786, o que representa um aumento de 22%. Nessa 
linha, considerando que a área do polígono da UDH Colônia Mariana / Rio Verde 
ultrapassa a área do empreendimento e seu entorno mais próximo – ou seja, a 
comunidade rural Timbotuva e Colônia Rebouças – o que se verifica é uma pressão 
populacional ligeiramente maior nessa “microrregião”. Deve-se levar em consideração 
que, a partir do início do Distrito de Ferraria, na Rua Mato Grosso sobre o Lago 
Passaúna, até as margens da BR 376/277, a poucos quilômetros da sede do município 
de Campo Largo, são aproximadamente 10 quilômetros de extensão, pela rua Mato 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

499 
 

Grosso. Essa é uma área de paisagem mista, entre rural e semiurbana. Nesse sentido, 
considerando a UDH Ferraria como um polo de atração populacional a partir de Curitiba 
e a UDH Colônia Mariana / Rio Verde um polo de atração populacional a partir de Campo 
Largo, verifica que, entre 2000 e 2010, as pressões populacionais ocorreram nos dois 
sentidos. Ainda, de acordo com o IBGE, já não existe mais população rural no distrito de 
Ferraria, o que se extrai, portanto, é que o processo de urbanização de Ferraria está 
completo – a tendência é que todo avanço populacional nesse distrito ocorrerá por meio 
de loteamentos. No entanto, na comunidade Timbotuva – aqui representada pela UDH 
Colônia Mariana / Rio Verde – ainda persiste o modo de “vida rural”, embora bastante 
integrado e mesclado com a vida urbana. Ao observador comum, ainda subsiste o modo 
de produção rural, embora as condições de vida da população – acesso aos serviços 
públicos – tenham se concretizado aos moldes da população urbana. 

Tabela 5.99 – População na Micro-região da Área Expandida de Avaliação Ambiental (2000-
2010) 

 

Colônia Mariana / Rio 
Verde 

Ferraria Total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Homens 1.557 1.888 5.540 6.452 7.097 8.340 

Mulheres 1.542 1.898 5.532 6.643 7.074 8.541 

TOTAL 3.099 3.786 11.072 13.095 14.171 16.881 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

 

De acordo com o IBGE, como dito, não existe população rural no distrito de 
Ferraria. Na UDH Colônia Mariana / Rio Verde, que abrange tanto a área do 
empreendimento como a Colônia Rebouças, o percentual da população rural vem 
decrescendo ao longo dos anos. Em 2000, cerca de 15,4% da população da UDH vivia 
no meio rural. Após 10 anos, esse percentual caiu pela metade: apenas 7,1% da 
população da UDH vive no meio rural. Considerando que a área da UDH abrange os 
bairros às margens da rodovia BR-376/277, uma das hipóteses que se levanta é o fato 
de que a queda relativa da população rural se deve, em grande parte, aos avanços de 
urbanização que já vem ocorrendo na região – neste caso, às margens da rodovia. 

Na Figura 5.308 é apresentada a pirâmide etária do distrito de Ferraria, em 2010. 
Com base no gráfico, é possível verificar que a população de Ferraria ainda é composta 
por jovens, pois 50% da população total do distrito era de pessoas com até 30 anos de 
idade, somando homens e mulheres. No topo da pirâmide, entre as populações mais 
idosas, percebe-se que a população feminina é ligeiramente maior do que a população 
masculina, principalmente entre os maiores de 80 anos de idade. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.308 – Pirâmide etária do distrito de Ferraria (2010) 

 

A Figura 5.309 apresenta a pirâmide etária, no mesmo ano, para a comunidade 
Timbotuva. Como dito anteriormente, a base de aproximação de Timbotuva é a UDH Vila 
Mariana / Rio Verde, sendo que abrange, portanto, a Colônia Rebouças e os 
aglomerados urbanos às margens da rodovia BR-376/277, entre Campo Largo e 
Curitiba. Diante do gráfico da pirâmide etária de Timbotuva, percebe-se que o cenário 
não é muito diferente do verificado em Ferraria. Há uma grande concentração de 
contingente populacional até os 30 anos de idade, com cerca de 50% da população total 
nessa faixa etária. Nesse ponto, é interessante notar que cerca de 70% da população se 
encontra na faixa entre 15 a 64 anos de idade. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.309 – Pirâmide etária da comunidade Timbotuva (2010) 

 

Esse percentual de contingente populacional entre 15 a 64 anos de idade é um 
importante indicador do potencial ativo de uma determinada região. Como o próprio 
termo diz, poderia ser classificada como a População em Idade Ativa (PIA), pelos 
conceitos do IBGE. No gráfico da Figura 5.308, na pirâmide etária de Ferraria, a PIA 
também fica em torno de 70% da população total. Portanto, existe um potencial 
demográfico para a mão-de-obra nas comunidades do entorno da área do 
empreendimento. 

A partir da identificação do potencial ativo das comunidades, é possível extrair um 
importante indicador demográfico. Chamado de “razão de dependência”, significa o 
percentual da população menor de 15 anos e maior de 65 anos de idade numa 
determinada região. Portanto, trata-se da “população inativa”, aquela que – teoricamente 
– não está apta, por motivos educacionais, de saúde, previdenciários, entre outros – ao 
trabalho. Nesse sentido, os dados apresentados pela Figura 5.310 apresentam a 
evolução da razão de dependência nas comunidades de Ferraria e Timbotuva. De acordo 
com as informações do gráfico, houve uma redução nessa razão de dependência nas 
duas comunidades, praticamente com os mesmos valores e com o mesmo grau de 
redução. Isso se deve, certamente, a homogeneidade demográfica de Ferraria e 
Timbotuva. No entanto, é importante destacar que essa redução da razão de 
dependência significa que o potencial ativo da população se tornou mais forte ao longo 
dos anos. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.310 – Razão de dependência em Ferraria e Timbotuva (2000-2010) 

 

Se, de acordo com a Figura 5.310, a população das comunidades do entorno da 
área do empreendimento se tornaram mais ativas ao longo do tempo, uma das questões 
levantadas é como isso ocorreu. De fato, outro indicador bastante importante é o índice 
de envelhecimento da população. Esse indicador é medido através da razão entre a 
população com mais de 65 anos de idade e a população total. A Figura 15 traz o índice 
de envelhecimento das populações de Ferraria e Timbotuva – utilizando como base os 
dados das Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs). Assim, o índice apresenta a 
evolução histórica do topo das pirâmides da Figura 5.308 e da Figura 5.309, pois 
considera a participação relativa da população mais idosa entre a população total. De 
acordo com os dados da Figura 5.311, o índice de envelhecimento em Ferraria e 
Timbotuva foram crescentes. Em 2010, cerca de 5 a 6% da população das comunidades 
do entorno eram compostas de pessoas com mais de 65 anos de idade. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

503 
 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.311 – Índice de envelhecimento em Ferraria e Timbotuva (2000-2010) 

 

Esse dado se torna intrigante quando comparado a População em Idade Ativa 
(PIA) das comunidades do entorno. De acordo com a análise verificada até aqui, houve 
um incremento da população ativa nas comunidades de Ferraria e Timbotuva, mas, ao 
mesmo tempo, verificou-se um aumento do índice de envelhecimento dessas 
populações. Portanto, como o conceito de população em idade ativa leva em 
consideração a população menor de 15 anos e maior de 65 anos, levanta-se a hipótese 
de que houve, portanto, um aumento na faixa de população ativa em detrimento da 
população mais jovem, com até 15 anos de idade. 

Para verificar essa hipótese, foi mensurado um “índice de juventude” nas 
comunidades de Ferraria e Timbotuva, entre 2000 e 2010. Embora não seja um índice 
oficial, tal como o índice de envelhecimento, foi mensurado nos moldes do índice de 
envelhecimento, mas considerando a participação relativa da população mais jovem – 
entre 0 e 14 anos de idade. Essa relação está exposta na Figura 5.312. Assim, como 
levantado, verifica-se que essa população mais tem perdido espaço relativo na 
população total das comunidades. Essa queda na participação relativa é um pouco mais 
significativa em Timbotuva. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.312 – Índice de juventude em Ferraria e Timbotuva (2000-2010) 

 

Considerando os dados demográficos, a Figura 5.313 apresenta a População 
Economicamente Ativa (PEA) nas comunidades de Ferraria e Timbotuva. A PEA pode 
ser definida como a população ativa ocupada ou em condições de empregabilidade. 
Conforme se verifica no gráfico, houve um incremento da PEA significativo em 
Timbotuva, passando de 46% para 55% da população. Em grande parte, esse aumento 
percentual da PEA se deve justamente ao fato de que, mesmo com uma população com 
índice de envelhecimento maior, as comunidades de Ferraria e Timbotuva apresentaram 
um amadurecimento de sua população, concentrando nas faixas de idade mais ativas – 
ou seja, entre 15 e 64 anos de idade. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.313 – População Economicamente Ativa (PEA) em Ferraria e Timbotuva (2000-
2010) 

 

A Tabela 5.100 demonstra a evolução em termos de longevidade, mortalidade e 
taxa de fecundidade entre os anos 2000 e 2010. Como longevidade, tem-se a esperança 
de vida ao nascer, medida em anos, que aumentou cerca de 5,73% entre 2000 e 2010 
na Área de Influência Direta, passando de 71,6 anos para 75,7 anos de idade. Em termos 
comparativos, a taxa de crescimento da longevidade foi maior do que aquela verificada 
na Região Metropolitana de Curitiba, que aumentou 5% no mesmo período. A diferença 
ocorre na esperança em termos absolutos, pois a média da Região Metropolitana em 
2000 era de 72,6 anos, passando para 76,2 anos em 2010, maior, portanto, do que os 
75,7 anos registrados na média das UDHs Colônia Mariana / Rio Verde e Ferraria. 

Outro dado apontado pela Tabela 5.100 refere-se à mortalidade infantil, tanto de 
até 1 ano de idade como até 5 anos de idade, medida por mil nascidos vivos. No caso 
da região, houve uma redução bastante drástica nos dois indicadores. A mortalidade de 
até 1 ano de idade foi reduzida em 49,37% entre os anos 2000 e 2010. Percebe-se que 
essa redução é bastante similar a verificada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), 
que alcançou redução de 48,1% no mesmo período. Inclusive os indicadores em termos 
absolutos não diferem muito, pois na RMC a mortalidade de até 1 ano de idade em 2000 
era de 21,6 por mil nascidos vivos, passando para 11,2 em 2010. Essa tendência de 
similaridade também ocorre no indicador de mortalidade de até 5 anos de idade. Na 
Região Metropolitana de Curitiba, a mortalidade nessa faixa de idade passou de 25,2 em 
2000 para 13,1 em 2010, significando uma redução de 48% no período. Conforme se 
verifica na Tabela 5.100, a redução de 27,6 para 14 de mortalidade até 5 anos de idade 
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por mil nascidos vivos representa uma redução de 49,3%, ficando mais próximo do 
indicador da RMC. 

Já no que se refere a taxa de fecundidade, há uma diferença entre os indicadores. 
A taxa de fecundidade da RMC sofreu um decréscimo em torno de 18,2% passando de 
2,2 filhos/mulher para 1,8 filho/mulher. No entanto, essa redução foi mais acentuada na 
Micro-região da Área Expandida de Análise Ambiental (Distrito de Ferraria, localidades 
de Timbotuva e Colônia Antônio Rebouças em Campo Largo além dos bairros Augusta, 
Órleans e Riviera da regional de Santa Felicidade em Curitiba), que sofreu redução de 
2,3 filhos/mulher para 1,6 filhos/mulher, representando uma diminuição de 
aproximadamente 30,5%. Essa é uma das razões, obviamente, para o declínio da 
participação da população abaixo de 15 anos de idade, conforme apontado na Figura 
5.314. 

Tabela 5.100 – Longevidade, mortalidade e fecundidade (2000-2010) 

 2000 2010 

Esperança de Vida ao Nascer (anos) 71,6 75,7 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 23,7 125 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 27,6 14 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 2,3 1,6 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

 

A Figura 5.314 apresenta o fluxo escolar por faixa etária na Micro-região da Área 
Expandida de Avaliação Ambiental. Para termos comparativos, foram adicionados no 
gráfico os indicadores da Região Metropolitana de Curitiba e o Estado do Paraná. 
Conforme pode ser verificado, cerca de 97,2% das crianças entre 5 a 6 anos de idade 
estão na escola, na Micro-região da Área Expandida de Avaliação Ambiental, número 
superior ao verificado na Região Metropolitana de Curitiba (90,09%) e na média estadual 
(90,35%). Quando verificado o percentual de jovens entre 11 a 13 anos frequentando o 
ensino fundamental, o índice registrado na Micro-região da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental é inferior aqueles verificados na Região Metropolitana de Curitiba (87,99%) e 
na média do Estado do Paraná (89,13%). Outros indicadores apresentam números bem 
similares, sendo o percentual de jovens de 15 a17 anos com ensino fundamental 
completo na Micro-região da Área Expandida (67,60%) é ligeiramente maior do que a 
média paranaense e do percentual da Região Metropolitana de Curitiba. No entanto, 
quando verificado o percentual de jovens entre 18 a 20 anos com ensino médio completo, 
a Micro-região da Área Expandida apresenta indicador (47,99%) menor do que a média 
da RMC (49,35%) e do Estado do Paraná (48,05%). 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.314 – Fluxo escolar por faixa etária na Micro-região da Área Expandida de 
Avalição Ambiental, RMC e Estado do Paraná (2010) 

 

Na Micro-região da Área Expandida de Avaliação Ambiental, cerca de 11% dos 
jovens entre 18 a 24 anos estavam cursando ensino superior em 2010. Na Região 
Metropolitana de Curitiba, o percentual de jovens entre 18 a 24 anos cursando ensino 
superior é praticamente o dobro (20,44%). 

A Figura 5.315 apresenta a distribuição da escolaridade da população adulta na 
Micro-região da Área Expandida de Avaliação Ambiental. Conforme pode ser verificado, 
quase metade dos habitantes (47,6%) é alfabetizada e possui ensino fundamental 
incompleto. A partir dessa escolaridade, outro grupo bastante representativo possui 
médio completo e superior incompleto (21,7%) e cerca de 18,8% possuem fundamental 
completo e médio incompleto. Cerca de 6,7% da população adulta possui ensino superior 
e, ainda, 5,1% possui fundamental incompleto e são analfabetos. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

508 
 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.315 – Escolaridade da população adulta – 25 anos ou mais (2010) 

 

5.3.1.1.2.3. Acesso à Renda 

A análise demográfica das comunidades do entorno da área do empreendimento, 
em especial as comunidades de Ferraria e Timbotuva, apresentaram um grande 
aumento potencial econômico da população ao longo dos últimos anos, conforme se 
verificou nos dados de PIA e PEA, especialmente. No entanto, um dos questionamentos 
que se faz é como essa renda da comunidade é gerada, ou seja, quais os elementos que 
fomentam a renda dessas comunidades? Essa questão nos traz para a análise de 
acesso à renda e, consequentemente, à análise substancial da produção dessas 
comunidades. 

A Figura 5.316 apresenta o percentual da população ocupada por setor de 
atividade nos municípios de Campo Largo, Curitiba e nas UDHs Colônia Mariana / Rio 
Verde – considerada, aqui, a unidade mais próxima da comunidade Timbotuva – e 
Ferraria. Novamente, não há informações detalhadas sobre o comportamento do PIB em 
UDHs ou mesmo em espacialidades inferiores ao município. Portanto, a referida figura 
apresenta uma aproximação do nível de atividade econômica de determinada região. 
Ainda, busca identificar setores com maior tendência de crescimento ou “vocação 
econômica”, especialmente na Micro-região da Área Expandida de Avaliação Ambiental. 

Um ponto importante a ser ressaltado nos dados a seguir é que não 
necessariamente a população está empregada nas localidades em que residem. Dessa 
forma, não é possível estimar, a partir destes dados, quais são os setores de atividade 
das comunidades, mas, sim, em quais setores a população dessas comunidades está 
ocupada. 
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Nesse sentido, verifica-se que as comunidades de Timbotuva e Ferraria 
apresentam certa distribuição percentual de população ocupada bastante similar. Em 
2000, cerca de 45% da população ocupada nas comunidades de Timbotuva e Ferraria 
estavam ligadas ao setor de serviços, sendo esse setor o maior responsável pelo 
emprego de mão-de-obra nas duas comunidades. Na realidade, conforme se verifica 
ampliando os dados para os municípios de Campo Largo e Curitiba, nota-se que o setor 
de serviços é, primordialmente, aquele que emprega a maior parte da população 
ocupada. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.316 – Percentual da população ocupada por setor de atividade na Micro-região 
da Área Expandida de Avaliação Ambiental (2000) 

 

A Figura 5.317 apresenta essa mesma relação de população ocupada por setor 
de atividade em 2010. Diante dos dois gráficos, é possível traçar uma linha evolucionária. 
O setor de extração mineral, que representava cerca de 2,24% da população ocupada 
em Timbotuva sofreu um declínio para, nos anos 2010, ter uma representatividade de 
apenas 0,48%, o mesmo percentual atingido pela comunidade Ferraria – neste caso, no 
decênio anterior, não havia apresentado população empregada nesse setor. 

Considerando o decênio 2000-2010, é bastante visível o recuo da atividade 
agropecuária na população ocupada em Timbotuva. Em 2000, cerca de 11,30% da 
população de Timbotuva estava ocupada no setor agropecuário. Esse indicador caiu 
para pouco mais de 8,3%. No distrito de Ferraria, no entanto, verificou-se um aumento 
percentual desse setor de atividade. Instigante o fato de que o IBGE não considera que, 
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neste distrito, exista área rural. Portanto, pode-se levantar a hipótese de 
“transbordamento” da mão-de-obra do setor agropecuário proveniente de Ferraria para 
outras comunidades, como, por exemplo, Timbotuva. De fato, nas conversas com 
moradores da comunidade Timbotuva e de Colônia Rebouças, é comum ouvir de 
proprietários de terras que essas estão “arrendadas”, em sua totalidade ou em parcelas 
da propriedade. De certa forma, esses relatos se traduzem nos dados deste setor em 
Timbotuva. 

Diante disso, verifica-se que a população ocupada de Timbotuva tem intensificado 
sua participação em setores como construção, comércio e indústria. A quase totalidade 
da área da UDH Colônia Mariana / Rio Verde está situada na área rural, como dito, 
compreendendo a comunidade Timbotuva e a Colônia Rebouças. O “núcleo urbano” 
dessa UDH são os novos bairros que se fizeram às margens da rodovia BR-277/376. 

Diante dessa constatação, algumas observações devem ser feitas: com os 
setores de comércio, serviços, indústria e construção sendo aqueles com maior 
participação no percentual relativo da população ocupada, uma das hipóteses é de que 
a população de Timbotuva tem diminuído o vínculo da comunidade como “atividade 
agropecuária” para ser um “bairro-dormitório”, dado o acesso a Curitiba e a Campo 
Largo. Outra hipótese é de que a UDH Vila Mariana / Rio Verde apresente maior 
participação de setores mais vinculados à área urbana (comércio, construção, serviços) 
devido a nova população do entorno da rodovia, totalmente para as sedes de Campo 
Largo e Curitiba. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.317 – Percentual da população ocupada por setor de atividade na Micro-região 
da Área Expandida de Avaliação Ambiental (2010) 
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A Tabela 5.101 apresenta as relações de emprego e de empreendedorismo nas 
comunidades de Timbotuva e Ferraria, nos anos 2000 e 2010. De acordo com os dados 
abaixo, houve um aumento no número percentual da população ocupada com carteira 
de trabalho, passando de 50,74% para 64,12% no caso de Timbotuva e, em Ferraria, de 
55,88% para 63,20% entre os anos 2000 e 2010. 

Entre os empreendedores, não houve aumento desse percentual em Timbotuva 
para os que empreendem por conta própria. Já em Ferraria, houve um pequeno recuo 
dessa categoria entre 2000 e 2010 e, mais, entre os empregadores, houve recuo em 
Timbotuva – que passou de 2,27% para 1,06% - mas, ao contrário, em Ferraria houve 
um aumento percentual desse tipo de empreendedor. 

Nessa linha, é importante destacar que o grau de formalização da população 
ocupada (com mais de 18 anos de idade) aumentou tanto em Ferraria quanto em 
Timbotuva. Entre 2000 e 2010, o grau de formalização em Ferraria passou de 64,03 para 
73,16, enquanto esse índice passou de 59,68 para 70,99 em Timbotuva. Esse índice é 
importante porque mensura a relação entre a população com mais de 18 anos 
formalmente empregada e a população total empregada. Nessa linha, tenta identificar o 
quanto da população ocupada está realmente integrada ao mercado de trabalho, 
considerando elementos, como segurança previdenciária e direitos trabalhistas. 

Tabela 5.101 – Relação empregatícia em Ferraria e Timbotuva (2000-2010) 

 Empregados Empreendedores 

C/Carteira S/Carteira Conta Própria Empregadores 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Colônia mariana / Rio Verde 50,74 64,12 20,93 10,82 18,85 18,85 2,27 1,06 

Ferraria 55,88 63,20 20,77 13,57 17,27 16,61 1,29 2,06 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

 

A Figura 5.318 apresente a taxa de desocupação nas comunidades de Ferraria e 
Timbotuva, nos anos 2000 e 2010. A taxa de desocupação é o percentual da PEA que 
estava desocupada na semana do Censo Demográfico do IBGE nos respectivos anos, 
mas que havia procurado trabalho no mês anterior à pesquisa. Com base nos dados 
abaixo, é possível verificar que houve uma redução bastante significativa da taxa de 
desocupação nas comunidades de Timbotuva e Ferraria. Nessa linha, é interessante 
recordar que esse momento de prosperidade econômica da região, refletida na baixa 
taxa de desocupação, ocorreu ao mesmo tempo em que a população ativa das 
comunidades atingiu maior índice. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.318 – Taxa de desocupação na Micro-região da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental (2010) 

 

A Figura 5.319 apresenta a renda per capita dos habitantes da Micro-região da 
Área Expandida de Avaliação Ambiental. Para termos comparativos, o gráfico também 
demonstra a renda per capita do município de Campo Largo e da Região Metropolitana 
de Curitiba. 

Entre os anos 2000 e 2010, houve um aumento da renda per capita em termos 
nominais de aproximadamente 39,5% na Micro-região da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental. Esse aumento é menor do que o registrado no município de Campo Largo, 
que teve aumento de 41,2%, embora seja maior do que a média da Região Metropolitana 
de Curitiba, que viu sua renda per capita aumentar em 31,3%. Cumpre salientar, no 
entanto, que tanto a renda per capita da RMC quanto de Campo Largo são maiores do 
que as da Micro-região da Área Expandida de Avaliação Ambiental. Enquanto a renda 
per capita do município de Campo Largo era ligeiramente superior à verificada na Micro-
região da Área Expandida de Avaliação Ambiental, em 2010, a renda per capita na 
Região Metropolitana de Curitiba era 70% superior à da Área Expandida no mesmo ano. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.319 – Renda per capita da Micro-região da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental, Campo Largo e RMC (2000-2010) 

 

Ao analisar a renda per capita, é importante destacar que essa nada mais é do 
que uma média aritmética da renda total pela quantidade de habitantes de uma 
determinada região. No entanto, somente a renda per capita não transmite nenhuma 
informação a respeito da distribuição de renda numa determinada localidade. Dessa 
forma, um importante indicador sobre renda é o conhecido Índice de Gini, que mede a 
distribuição da renda em determinado local. O Índice de Gini varia entre 0 e 1, sendo que 
quanto mais próximo de 0, mais distribuída é a renda da população e, portanto, quanto 
mais próximo de um, mais concentrada é essa renda. A Figura 5.320 apresenta a 
evolução Índice de Gini da Micro-região da Área Expandida entre os anos 2000 e 2010. 
A título de comparação, também traz os indicadores do município de Campo Largo e da 
Região Metropolitana de Curitiba. 

No ano 2000, o Índice de Gini na Micro-região da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental era de 0,49, passando para 0,40 em 2010. Portanto, o indicador sofreu uma 
redução de aproximadamente 20% em dez anos. Interessante notar que esse movimento 
é contrário ao verificado no município de Campo Largo, que passou a concentrar mais a 
renda entre 2000 e 2010. No decênio, o indicador de concentração de renda de Campo 
Largo aumentou 4,3%. Já na Região Metropolitana de Curitiba, assim como na Micro-
região da Área Específica, a renda foi mais bem distribuída, embora o indicador tenha 
sofrido uma redução bem menor, de aproximadamente 8% nesse período. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.320 – Índice de Gini da Micro-região da Área Expandida de Avaliação Ambiental, 
Campo Largo e RMC (2000-2010) 

 

5.3.1.1.2.4. Condições de Habitação 

A Figura 5.321 traz os indicadores de habitação da Micro-região da Área 
Expandida de Avaliação Ambiental. Basicamente, trata-se de cobertura de energia 
elétrica, água encanada e coleta de lixo nos domicílios. Em 2010, aproximadamente 99% 
dos domicílios contavam com água encanada. Em 2000, esse índice foi ligeiramente 
superior (99,57%). No entanto, outros avanços ocorreram, principalmente em relação a 
energia elétrica, que passou de 98,92% para 99,94% entre 2000 e 2010 e, de maneira 
mais expressiva, da coleta de lixo que passou de 95,28% para 98,79% no mesmo 
período. Embora não se trate de perímetro urbano, há coleta de lixo no local. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016. 

Figura 5.321 – Indicadores de habitação da Área Expandida de Avaliação Ambiental 
(2000-2010) 

 

5.3.1.1.2.5. Índice de Desenvolvimento Humano Geral 

Diante dos indicadores apresentados, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
da Área Expandida de Avaliação Ambiental vem corroborar as condições de vida da 
população. A Figura 5.322 apresenta a evolução do IDH da Micro-região da Área 
Expandida de Avaliação Ambiental, bem como os seus componentes. Conforme pode 
ser verificado, o IDH-M passou de 0,622 em 2000 para 0,740 em 2010. De acordo com 
as faixas de desenvolvimento humano apresentadas na Figura 5.301, a Área Expandida 
de Avaliação Ambiental passou de uma condição de “médio desenvolvimento humano”, 
em 2000, para “alto desenvolvimento humano” em 2010. A evolução do IDH-M 
representou um aumento geral de 18,97% no indicador. O destaque do aumento ocorreu 
principalmente no componente “IDH-M Educação” que passou de 0,468 para 0,670, 
representando um aumento de 43,16% no período. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2016 

Figura 5.322 – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Área Expandida de Avaliação 
Ambiental (2000-2010) 

 

5.3.1.2. Área Específica de Análise Ambiental 

A Área Específica de Análise Ambiental, do ponto de vista socioeconômico e 
sociocultural, compreende as áreas de terras da Fazenda Timbutuva, local a ser 
diretamente afetado pelo empreendimento proposto assim como o seu entorno imediato, 
isto é, a sua vizinhança próxima. Neste estabelecimento agropecuário vem sendo 
desenvolvida a atividade silvícola há várias décadas nela residindo apenas alguns 
empregados com suas famílias. Em um tempo passado, o local serviu à mineração de 
ouro, mas tanto os ocupantes atuais como os vizinhos detêm pouca informação sobre 
as atividades daquele tempo. A comunidade na qual se insere a Fazenda Timbutuva 
denomina-se Timbotuva. Entre as comunidades vizinhas à localidade Timbotuva se 
encontram Caratuva, Colônia Antônio Rebouças, Fazenda Rio Verde e os bairros 
Cercadinho e São Luis. 

A Figura 5.323 apresenta a localização destas comunidades em relação à 
fazenda Timbutuva mostrando, ainda, a distribuição da população no território 
circunscrito por estas comunidades conforme o Censo IBGE, 2010. Como se vê, as áreas 
mais adensadas, com população entre 1.091 e 1.071 pessoas residentes, se encontram 
junto à sede do distrito Ferraria e no bairro Cercadinho junto à margem da BR-376. 
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Fonte: IBGE, 2016. 

Figura 5.323 – Comunidades no entorno da Fazenda Timbutuva 

 

5.3.1.2.1. Fazenda Timbutuva 

Segundo relatos que subsistem na memória de moradores antigos, a mineração 
de ouro na fazenda Timbutuva se deu entre 1933 e 1946. Além da fazenda, que recebeu 
o nome de um rio que a atravessa, dá-se o nome de Timbutuva também ao cemitério e 
ao templo católico local. Uma publicação elaborada, já há vários anos (22/06/76), pela 
administração municipal de Campo Largo, menciona a existência de algo semelhante a 
uma cidade com “quatro mil operários, mais de trezentas residências, um clube social 
com três mil sócios, assim foi a velha mina de ouro na então ‘cidade de Botiatuva’, há 
poucos quilômetros de Campo Largo, onde hoje resta apenas uma fazenda administrada 
pela Cia. Técnica Monteiro Aranha, que está sendo totalmente reflorestada em seus 180 
alqueires” (MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, 1976). 

A extração de ouro nas minas da fazenda Timbutuva era atividade custosa e viável 
apenas para grandes empreendedores. A grande maioria, quase totalidade, dos atuais 
moradores da região tomou conhecimento das referidas minas através do relato de 
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antigos moradores já falecidos. Segundo um antigo morador, o pai do mesmo prestara 
serviços com carroça transportando materiais para a empresa responsável pela 
mineração. Este informante recorda um fato político nacional importante, e que ficou 
registrado em sua memória quando ainda era menor de idade: a campanha presidencial 
de 1946, acompanhada por transmissão radiofônica, que levou Eurico Gaspar Dutra à 
presidência da república. Era nessa época, também, que findava a mineração de ouro 
na fazenda Timbutuva, segundo o relato da mesma fonte. 

Das várias minas de ouro então existentes na Fazenda Timbutuva nas décadas 
de 1930 e 1940, um morador antigo recorda a “Mina H” que se situava mais próxima de 
sua casa. O processo de extração do ouro, segundo descreveu este informante, se dava 
por intermédio da perfuração do solo, de forma vertical, até a profundidade de 50 ou 60 
metros. Depois disso, construíam-se galerias que avançavam o subsolo de forma 
horizontal em várias direções acompanhando os “veios das rochas” no interior das quais 
se incrustava o ouro em pequenas partículas. Os homens trabalhavam no interior das 
galerias rochosas, verdadeiras cavernas esculpidas há dezenas de metros de 
profundidade, usando marretas e “ponteiros” de aço para romper as camadas rochosas. 
As rochas, após serem despedaçadas eram transportadas para a superfície com o 
auxílio de elevadores. Uma vez na superfície, eram trituradas e as pequenas partículas 
de ouro eram separadas. O último estágio da produção do ouro era o derretimento das 
partículas e a formação dos lingotes. 

Uma parte da região que se localiza a fazenda Timbutuva é conhecida, pelo nome 
de Caratuva. Em sua grande maioria, a população local é composta de descendentes 
dos colonos italianos que ali se fixaram a partir de 1875, quando se iniciava o processo 
de colonização por imigrantes, promovido pelo governador da Província do Paraná, 
Lamenha Lins. A Colônia Rebouças, que faz limite com a fazenda Timbutuva, foi 
projetada pelo próprio engenheiro Antônio Rebouças que projetou, também e no mesmo 
momento, as demais colônias criadas por Lamenha Lins ao longo da estrada Mato 
Grosso. Foram formadas as colônias Santo Inácio, Rivera, Orleans, Dom Pedro e 
Antônio Rebouças. A Colônia Santo Inácio era a mais próxima da sede do município de 
Curitiba, em 1875, e situava-se nas margens do rio Barigui, próximo ao ponto onde este 
cortava a estrada Mato Grosso. O parque Barigui, em Curitiba, é uma área remanescente 
de terras desta colônia criada por Lamenha Lins. 

5.3.1.2.2. Comunidades Timbotuva e Caratuva 

A comunidade Timbotuva tem, também, parte de sua história ligada às atividades 
de mineração desenvolvidas na Fazenda Timbutuva na primeira metade do século XX. 
A população desta localidade é bastante reduzida e se distribui ao longo da estrada Mato 
Grosso em pequenas chácaras. De acordo com o Censo IBGE 2010 havia 239 domicílios 
onde habitavam 630 pessoas no único setor censitário em que se inseriam a comunidade 
Timbotuva, parte da Fazenda Timbutuva e a Colônia Antônio Rebouças. 

É nesta comunidade que se localiza a edificação que pertenceu, no século XIX, 
ao Comendador Mariano Torres, filho do visconde de Macaé (TORRES, 2000) e, até os 
dias atuais, pertencente aos seus herdeiros (Figura 5.324). Esta residência está situada 
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defronte à estrada Mato Grosso, caminho que ligava Curitiba às terras do interior desde 
o tempo do Brasil-Colônia. Segundo WACHOWICZ (1976), o Imperador Dom Pedro II 
hospedou-se neste edifício no dia 24 de maio de 1880, quando de sua visita à Província 
do Paraná. 

 
Figura 5.324 – Parte dos fundos da moradia que pertenceu ao Comendador Mariano 

Torres por volta de 1880 na comunidade Timbotuva (maço de 2016) 

 

Nos fundos do casarão, os moradores locais atuais, pertencentes à 5ª e 6ª 
geração de descendentes do Comendador Mariano Torres demonstram, a partir de sua 
própria percepção, o local onde pode ter existido a “senzala” em que residiam os negros 
escravizados. De acordo com relatos, essa estrutura foi desativada há bastante tempo 
havendo no local poucos ou nenhum vestígio de sua existência. 

 

5.3.1.2.3. Colônia Antônio Rebouças 

No entorno da comunidade Timbotuva está situada a Colônia Antônio Rebouças 
cuja formação e desenvolvimento foram descritos, de forma breve, na seção que tratou 
da ocupação histórica deste território. Em sua formação original, esta colônia contava 34 
lotes de terras. A configuração fundiária, tamanho e forma dos lotes de terras e caminhos 
de acesso a eles, existente nos dias atuais nesta colônia ainda conserva inúmeros traços 
originais, apesar dos subparcelamentos do solo realizados ao longo das décadas para 
dar conta e acomodar, sobretudo, os novos membros das famílias ligadas aos 
descendentes dos pioneiros. 

A sede da Colônia Rebouças está a aproximadamente dois quilômetros da 
Estrada Mato Grosso, que mantém o nome nos dias atuais, ligação esta que se faz por 
uma estrada sem pavimentação. 

De fato, na mesma estrada que liga a sede da Colônia Antônio Rebouças, até a 
Estrada Mato Grosso, há sinalização marcando o local dos pontos de ônibus para o 
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transporte coletivo (Figura 5.325). De acordo com a rota disponibilizada pela Empresa 
de Ônibus Campo Largo (EOCL), a linha J12 – Rebouças/Timbotuva atende a região. 
Trata-se de uma rota que inicia às margens da confluência da Estrada Mato Grosso com 
a BR-376/277, seguindo pela Estrada Mato Grosso em direção à cidade de Curitiba. Em 
certo momento, o trajeto é alterado para atender a colônia Antônio Rebouças e, 
novamente, retorna até a rua Mato Grosso até alcançar o terminal de ônibus Campo 
Comprido, em Curitiba. 

Conforme disponibilizado pela EOCL, os ônibus passam na localidade, em média, 
a cada 30 minutos. 

 
Figura 5.325 – Placa indicativa de parada de ônibus para transporte coletivo em colônia 

Antônio Rebouças 

 

A colônia Antônio Rebouças também é conhecida pela devoção à divindade 
católica Nossa Senhora do Carmo, padroeira da localidade. Segundo relatos, a devoção 
à padroeira começou logo após a instalação da Colônia Rebouças, ainda no final do 
século XIX. No início dá década 1880, uma peste assolou a Colônia, tirando a vida de 
dezenas de pessoas. 

Sem mais recursos pela medicina da época, os colonos recorreram à fé e 
realizaram, no dia 25 de abril de 1884, o voto a Nossa Senhora do Carmo. De pés 
descalços e de jejum, os colonos percorreram as estradas da Colônia Rebouças, com 
os enfermos, e aos poucos estes foram melhorando até alcançarem a cura. Como forma 
de agradecimento, os colonos construíram a Igreja Nossa Senhora do Carmo, 
apresentada na Figura 5.326, a primeira igreja construída por imigrantes italianos no 
Paraná. A partir de então, preservaram a procissão do dia 25 de abril, que ocorre 
anualmente. 
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Figura 5.326 – Igreja Nossa Senhora do Carmo em colônia Antônio Rebouças (março de 

2016) 

 

Nas imediações da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que representa o ponto 
central da Colônia Antônio Rebouças, há um campo de futebol, utilizado principalmente 
aos domingos para recreações da comunidade (Figura 5.327). 

 
Figura 5.327 – Campo de futebol em colônia Antônio Rebouças 

 

5.3.1.2.4. Bairros São Luis e Cercadinho 

Logo após as sedes das comunidades Timbotuva e Caratuva, encontram-se os 
bairros Vila São Luiz, que fica exatamente no encontro da Estrada Mato Grosso com a 
BR-376/277 e Cercadinho em frente a este, mas na margem oposta da referida rodovia. 
Durante as entrevistas realizadas com habitantes de Timbotuva para o presente estudo, 
registraram-se relatos sobre a “Vila São Luis”, especialmente em relação a assaltos a 
ônibus de transporte público. 
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A percepção dos moradores é de que esses assaltantes “podem” ser provenientes 
da Vila São Luiz e de seu entorno. Os bairros São Luis (Figura 5.328) e Cercadinho, 
com população de 831 e 3.031 moradores, respectivamente, conforme o Censo IBGE 
2010, é servido por linhas de transporte coletivo que se conectam à Curitiba pela rodovia 
federal BR-376. Duas passarelas para pedestres construídas sobre esta rodovia 
permitem o acesso dos moradores destas comunidades aos pontos de ônibus em suas 
duas margens. 

 
Figura 5.328 – Aspecto de logradouro no bairro conhecido como “Vila São Luis”, em 

Campo Largo, próximo à comunidade Timbotuva 

 

Neste ponto da rodovia estão em operação equipamentos eletrônicos para 
redução da velocidade dos motoristas. Apesar das passarelas (Figura 5.329), é comum 
a travessia de pedestres sobre o leito da rodovia. 

 
Figura 5.329 – Passarela na rodovia BR-376/277 
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Apesar da visão negativa expressa nos depoimentos de alguns moradores mais 
antigos da região, entrevistados para o presente estudo, as comunidades que habitam 
os bairros São Luis e Cercadinho não revelam, para o observador casual, o aspecto 
típico das aglomerações subnormais conforme a caracterização do IBGE e que pode ser 
definida pela presença de irregularidades fundiárias, tais como, ocupações ilegais e 
invasões de imóveis, precariedade de estruturas sanitárias e habitacionais. Em outras 
palavras que refletem melhor a construção ou o reforço dos estereótipos culturais, estas 
comunidades não reproduzem a aparência física das denominadas “favelas” 
encontradas no centro ou na periferia de grandes cidades (Figura 5.330). 

 
Figura 5.330 – Visão geral da Vila São Luiz 

 

Também alguns moradores de Timbotuva relataram embarcar em direção à 
Curitiba nos ônibus que servem aos bairros São Luis e Cercadinho, nas paradas à 
margem da rodovia (Figura 5.331), pois, segundo informaram, haveria uma frequência 
maior de linhas em operação em relação à linha que atende as comunidades Timbotuva, 
Caratuva e Antônio Rebouças. 

 
Figura 5.331 – Aspecto da rodovia BR-376, em março de 2016, entre os bairros São Luis 

e Cercadinho 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

524 
 

5.3.1.2.5. Fazenda Rio Verde 

A Fazenda Rio Verde ocupa área de aproximadamente 700 hectares e suas terras 
são vizinhas à fazenda Timbutuva. O uso do solo neste estabelecimento é caracterizado 
pelas atividades agropecuárias, mas, desde 2015, se encontra em licenciamento um 
empreendimento imobiliário para implantação em seu território. Nas condições atuais, o 
estabelecimento abriga uma dezena de trabalhadores que residem no imóvel juntamente 
com suas famílias. Os membros destas famílias utilizam serviços públicos e sociais 
(escola, transportes, saúde, comércio) oferecidos na região e na sede do município de 
Campo Largo. 

5.3.2. Uso e Ocupação no Entorno da Área Específica de Análise Ambiental 

A área específica de análise ambiental está localizada nos bairros Ferraria e 
Cercadinho, no município de Campo Largo. Além disso, a área está inserida 
integralmente na Área de Proteção Ambiental – APA do Rio Verde, a qual foi instituída 
legalmente pelo Decreto Estadual nº 2.375, de 28 de julho de 2000, e teve seu 
zoneamento ecológico econômico alterado e atualizado pelo Decreto Estadual nº 6.796, 
de 19 de dezembro de 2012. O leito do rio Verde percorre paralelamente a divisa oeste 
da fazenda, a uma distância superior a 200 metros (Figura 5.332). 

 
Figura 5.332 – Rio Verde próximo à divisa oeste da área específica de análise ambiental 

 

O entorno da área específica de análise ambiental é ocupado principalmente por 
propriedades de características rurais, como sítios, chácaras, fazendas, onde se pratica 
atividades como agricultura, pecuária e sivicultura. Alguns exemplos destas 
propriedades podem ser visualizados na Figura 5.333. 
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Figura 5.333 – Sítios, chácaras e fazendas no entorno da área específica de análise 

ambiental 

 

Algumas dessas áreas se tornaram empreendimentos de lazer e auxiliam a região 
a se tornar um polo turístico, em razão da sua diversificação de opções de recreação, 
como atividades de esportes aéreos (Figura 5.334), eventos equestres (Figura 5.335), 
chácaras de eventos variados (Figura 5.336) e campo de treinamento de Airsoft (Figura 
5.337). 
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Figura 5.334 – Esporte aéreo (Parapente) 

 

 
Figura 5.335 – Eventos equestres 

 

 
Figura 5.336 – Eventos variados 
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Figura 5.337 – Airsoft 

 

Nas regiões a norte (Vila São Luiz) (Figura 5.338) e leste (Jardim Keli Cristina) 
(Figura 5.339) da área específica de análise ambiental, se encontram ocupações 
residenciais de maior densidade demonstrando um nível incipiente de urbanização. 
Estas áreas são compostas predominantemente por residências de baixo a médio 
padrão construtivo (Figura 5.340). 

 
Figura 5.338 – Vila São Luiz 
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Figura 5.339 – Jardim Keli Cristina 

 

   
Figura 5.340 – Residências de médio padrão construtivo 

 

Nestas áreas urbanizadas, apesar da predominância de residências com baixo a 
médio padrão construtivo, são encontradas moradias com tipologias variadas, 
mesclando espaços com unidades de arquitetura moderna de alto padrão (Figura 
5.341). 
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Figura 5.341 – Residências de alto padrão 

 

Há ainda no entorno da área específica de análise ambiental construções prediais 
antigas (Figura 5.342, Figura 5.343 e Figura 5.344), algumas restauradas e 
preservadas e outras não, mas que evidenciam uma ocupação pretérita na região, num 
período onde esta se caracterizava por ser predominantemente rural. 

 

 
Figura 5.342 – Residência da família Torres onde o imperador Dom Pedro II se hospedou 

em 1880 
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Figura 5.343 – Construções prediais antigas 

 

   
Figura 5.344 – Residências antigas restauradas 

 

Em relação aos estabelecimentos comerciais e de serviços, o entorno apresenta 
diversidade de empreendimentos como marcenaria (Figura 5.345), mercado (Figura 
5.346), comércio de madeiras (Figura 5.347), restaurante (Figura 5.348), transportadora 
(Figura 5.349) e empresa relacionada a produção de material betuminoso (Figura 
5.350). 
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Figura 5.345 – Marcenaria 

 

 
Figura 5.346 – Mercado 

 

 
Figura 5.347 – Comércio de madeiras 
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Figura 5.348 – Restaurante 

 

 
Figura 5.349 – Transportadora 

 

 
Figura 5.350 – Empresa de material betuminoso 
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No entorno da área específica de análise ambiental foram evidenciados ainda 
templos religiosos, dentre eles há algumas igrejas católicas (Figura 5.351 e Figura 
5.352) e uma igreja evangélica protestante (Figura 5.353). Além disso, no entorno ainda 
existem alguns cemitérios, como o Cemitério Timbotuva (Figura 5.354) e o Cemitério da 
Colônia Rebouças (Figura 5.355). 

 
Figura 5.351 – Igreja Nossa Senhora do Carmo 

 

 
Figura 5.352 – Capela Senhor Bom Jesus 
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Figura 5.353 – Igreja evangélica protestante 

 

 
Figura 5.354 – Cemitério Timbotuva 

 

 
Figura 5.355 – Cemitério da Colônia Rebouças 
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Além das características do uso e ocupação do entorno da área específica de 
análise ambiental, foram analisadas também as características da infraestrutura e dos 
serviços urbanos existentes na região. Para tal, a análise foi realizada principalmente 
nos núcleos residenciais e comerciais situados ao longo da Avenida Mato Grosso, 
sobretudo na Vila São Luiz e no Jardim Keli Cristina. 

Devido à demanda da população residente no entorno da área específica de 
análise ambiental, existem alguns equipamentos urbanos na região, como escolas 
municipais (Figura 5.356), garagem de máquinas (Figura 5.357), Centro de Atendimento 
ao Cidadão da Guarda Municipal (Figura 5.358), Unidade Básica de Saúde Caratuva 
(Figura 5.359) e uma comunidade terapêutica privada para recuperação de dependentes 
químicos (Figura 5.360). 

   
Figura 5.356 – Escolas municipais 

 

 
Figura 5.357 – Garagem de máquinas 
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Figura 5.358 – Centro de Atendimento ao Cidadão da Guarda Municipal 

 

 
Figura 5.359 – Unidade Básica de Saúde Caratuva 

 

 
Figura 5.360 – Comunidade terapêutica 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

537 
 

No entorno da área específica de análise ambiental, há outros serviços públicos 
ou equipamentos urbanos gerenciados por organizações que prestam serviço à 
população, como redes de transmissão de energia elétrica (Figura 5.361), adutora 
subterrânea de gás (Figura 5.362) e infraestrutura de apoio ao tratamento de esgoto 
(Estação Elevatória de Esgoto – EEE) (Figura 5.363). 

 
Figura 5.361 – Redes de transmissão de energia elétrica 

 

 
Figura 5.362 – Adutora de gás 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

538 
 

 
Figura 5.363 – Estação Elevatória de Esgoto – EEE 

 

Em relação ao sistema viário, a região onde se insere a área específica de análise 
ambiental demonstra características básicas de infraestrutura viária em fase de 
desenvolvimento, com ruas pavimentadas (Figura 5.364) e vias estruturadas de forma 
precária, desprovidas de pavimentação asfáltica e outras benfeitorias inerentes ao 
sistema viário urbano (Figura 5.365). A Rua Mato Grosso (Figura 5.366), uma via 
arterial/estrutural, se configura como uma importante ligação entre área específica de 
análise ambiental e o município de Curitiba. 

 
Figura 5.364 – Via pavimentada no entorno da área específica de análise ambiental 
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Figura 5.365 – Vias sem pavimentação asfáltica 

 

 
Figura 5.366 – Rua Mato Grosso 

 

Nas regiões onde há maior concentração residencial e comercial, existe o 
atendimento pelo sistema de transporte público (Figura 5.367), com linhas como 
Rebouças/Timbotuva e Santa Ângela, além de rede de telefonia (Figura 5.368), rede de 
energia elétrica e iluminação pública (Figura 5.369). 
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Figura 5.367 – Transporte coletivo 

 

 
Figura 5.368 – Serviço público de telefonia 

 

 
Figura 5.369 – Rede de energia elétrica e iluminação pública 
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A maior parte das residências possuem coletores de resíduos sólidos para 
recolhimento público (Figura 5.370), indicando que na região há serviço público de coleta 
e destinação final de resíduos. Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico 
(CAMPO LARGO, 2014), a coleta de resíduos convencionais e recicláveis ocorre 
também no Distrito de Ferraria, em seguida o resíduo convencional é levado a uma 
estação de transbordo para ser encaminhado ao aterro sanitário em Fazenda Rio 
Grande, o qual atende parte da Região Metropolitana de Curitiba. 

 
Figura 5.370 – Coletores de resíduos sólidos 

 

A Figura 5.371 identifica a localização e as imagens de 48 pontos, os quais 
representam os aspectos identificados no entorno da área específica de análise 
ambiental, além de representarem as características de uso e ocupação da região, bem 
como a infraestrutura e serviços urbanos existentes. 
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5.3.3. Aspectos Arqueológicos, Históricos e Culturais 

A Arqueologia pode ser definida como a ciência que estuda o homem a partir dos 
vestígios deixados por distintas sociedades em um dado tempo e um dado espaço. Os 
vestígios encontrados pelos arqueólogos podem ser dos mais diversos tipos, como 
ferramentas, estruturas, construções, entre outras que podem ser classificadas como 
“artefatos”, isto é tudo aquilo que o homem transformou a partir de sua arte. Para estes 
elementos transformados podemos nos referir como “cultura material”. 

Já outros vestígios, como restos de ossos de animais e carvão provenientes de 
uma fogueira, não podem ser denominados da mesma maneira, visto que não foram 
transformados intencionalmente pelo homem. Para tais utilizamos o termo “biofatos”. 
Outro termo em voga se refere a alterações realizadas pelo homem no ambiente, os 
“ecofatos”, quando uma paisagem é modificada a exemplo dos tesos da ilha de Marajó, 
montes de terras artificiais que serviam como refúgio contra a cheia dos rios da região. 

Quanto à questão do tempo a Arqueologia tem uma abrangência imensa, desde 
o surgimento das primeiras ferramentas com os antepassados do homem. Já a 
abrangência espacial da arqueologia moldou suas atuais subdivisões ou especialidades, 
a exemplo da arqueologia pré-colombiana realizada nas Américas, a arqueologia 
clássica da Europa e do Norte da África, entre muitas outras. 

Outro ponto que merece atenção é a periodização e os limites entre o que é pré-
histórico e o que é histórico. No Velho Mundo leva-se em consideração o aparecimento 
da escrita no Egito, por volta de 3200 anos a.C., como marco de limite. Contudo, em 
outros contextos a situação é diversa, como é o caso do Brasil. A chegada dos 
portugueses com a “descoberta oficial” por Cabral tem sido referenciada como divisor 
temporal entre o período histórico e pré-histórico, também denominado de pré-cabralino 
ou pré-colonial. No período histórico a Arqueologia, com determinados referenciais 
teóricos e metodológicos, trabalha diretamente com a ocupação europeia e africana, mas 
sem excluir o elemento indígena. Seu desenvolvimento atual criou subdivisões, como a 
arqueologia colonial, a industrial, a urbana, a missioneira, entre outras. 

A importância da Arqueologia é singular quando se trata de uma investigação 
sobre qualquer tipo de ocupação antiga. É ela que promove a reconstituição de parte do 
passado de grupos humanos ou de sociedades, que habitaram o nosso território antes 
ou depois da chegada dos europeus. É o significado que possuem para a sociedade 
atual e o conhecimento sobre as sociedades passadas que justifica sua preservação e 
estudo. 

A interpretação da cultura material através da Arqueologia apresenta-se como 
possibilidade única para o conhecimento daquelas sociedades pré-coloniais sem escrita, 
mas é também a Arqueologia que revela dados históricos que, muitas vezes, não estão 
presentes nos documentos escritos. Outrossim, surge como possibilidade de construir 
uma outra história, que considere grupos que têm ficado à margem de uma história 
oficial, contada a partir de documentos escritos, exclusivamente. Assim, percebe-se o 
proveito dessa ciência tanto para a Pré-história quanto para a História. 
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As populações pré-históricas que aqui viveram necessitavam para sua 
subsistência de áreas com água e alimentos abundantes. Assim, margens de riachos, 
rios, lagoas e praias são alguns locais que podem conter vestígios de ocupação pretérita. 
Já as populações que tiveram contato com os europeus durante o período histórico, 
deixaram seus vestígios em antigos sítios urbanos e, junto com as demais informações 
desses locais, constituem parte de um importante patrimônio histórico brasileiro. Estes 
locais de ocupação humana pretérita são a base para o estudo da Arqueologia e 
recebem a denominação de sítios arqueológicos. 

Sítio arqueológico pode ser definido como o espaço físico que foi ocupado ou 
utilizado pelos povos antigos, de modo temporário ou permanente, cujos vestígios são 
encontrados em superfície, enterrados ou submersos. Também podem ser incluídas 
nessa definição as áreas que contêm fontes de matérias-primas utilizadas para a 
confecção de ferramentas, recipientes de cerâmica, entre outros. Nesses espaços eram 
desempenhadas todas as tarefas da vida em sociedade e, quando deixavam de ser úteis, 
muitas vezes, os vestígios presentes acabavam sendo descartados, sendo então 
tomados pela flora, por sedimentos carreados ou por outros fatores de ordem geológica 
e topográfica que os mantiveram próximos à superfície, os deixaram em grande 
profundidade ou em um meio aquático. 

Um sítio arqueológico pode ser classificado pela sua condição espacial, a exemplo 
dos abrigos, dos sítios a céu aberto e dos sítios construídos, ou pela sua funcionalidade, 
como é o caso dos sítios habitação (que podem ser estáveis ou ocasionais), depósitos 
de lixo, oficinas de trabalho (para a produção de diferentes artefatos) e os cerimoniais (a 
exemplo dos cemitérios e dos sítios com pinturas rupestres). Um sítio também poderia 
ser classificado de acordo com os artefatos nele localizados, por meio de sua tecnologia, 
mas esse método não pode ser utilizado como um diferencial temporal, pois grupos com 
diferentes tecnologias, isto é, aqueles que somente utilizavam ferramentas de rochas e 
não conheciam a cerâmica e outro grupo que já conhecia as técnicas de confecção de 
cerâmica, poderiam estar convivendo em uma mesma área. 

5.3.3.1. Contexto Arqueológico 

No continente americano a ocupação humana ocorreu tanto no Pleistoceno 
quanto no Holoceno, muitos milênios antes da chegada dos primeiros europeus. Desde 
meados do século XX, diversas teorias de ocupação foram propostas, levando em 
consideração a passagem pelo estreito de Bering. Um dos primeiros modelos foi a teoria 
de “Clovis first”, cujos sítios encontrados no Novo México comprovariam a chegada do 
homem na América há 12.000 anos, seguindo uma ideia de povoamento rápido. 
Contudo, as descobertas na América do Sul com datações mais antigas causaram 
impacto, a exemplo da obtida por Tom Dillehay nos anos de 1970 no Chile, de 12.500 
anos, ou seja, muito mais antiga do que se supunha. Até os dias atuais muitas datas 
ainda não são aceitas por pesquisadores, como as da Serra da Capivara, cuja 
antiguidade poderia chegar a 50 mil anos. 
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Teorias também foram produzidas a partir de restos humanos, como os trabalhos 
realizados por TURNER II (1990). Ele pesquisou a dentição de diversas populações e 
propôs um modelo de ocupação em três níveis. Os paleoíndios com alta frequência de 
incisivos em forma de pá e baixa frequência de primeiros molares inferiores com três 
raízes; os Aleut-esquimó, com baixa frequência de incisivos em forma de pá e alta 
frequência de primeiros molares inferiores com três raízes; e os Na-Dene com traços 
intermediários entre as populações anteriores. De maneira similar teorias foram 
propostas pela linguística, a exemplo de RUHLEN (1994). Ele concluiu que as línguas 
indígenas pertencem a três grupos diferentes (Ameríndios; Na-Dene; Esquimós/ Aleut), 
que configurariam três ondas diferenciadas de ocupação, sendo a dos ameríndios a mais 
antiga e a esquimó a mais recente. 

De qualquer modo, a chegada de grupos pré-históricos e sua migração pelo novo 
território resultaram na ocupação de todo o continente, desde o Alasca até a Patagônia. 
No Brasil pré-colonial a chegada de populações ocorreu tanto pelo Norte, por algum lugar 
da Amazônia (atual Amazonas e Roraima) ocupando em seguida o restante da região 
Norte e Nordeste, quanto pelo Sul, vinda dos Andes e chegando ao atual Sul do Brasil 
e, por fim, distribuindo-se para o Sudeste e Centro Oeste. 

O estado do Paraná começou a ser ocupado no período Holocênico, tendo em 
vista as datações mais antigas obtidas por meio de pesquisas realizadas por Cláudia 
Parellada do Museu Paranaense. Grupos de caçadores-coletores, da denominada 
tradição Umbu, habitaram os cursos de rios, como o do baixo Iguaçu, onde se obteve a 
data de 9.040 + 400 anos AP, isto é, antes de 1950 (ou, no sistema que preferimos: 
sétimo milênio a.C.). Esta datação foi realizada pelo método do C14AMS, durante os 
resgates da Usina Hidroelétrica de Salto Caxias, no município de Boa Esperança do 
Iguaçu (PARELLADA, 2008). 

Muitas informações existentes sobre a Arqueologia Paranaense são provenientes 
do PRONAPA, ou Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Este foi implantado 
pelos pesquisadores Clifford Evans e Betty Meggers sob a tutela do Smithsonian 
Institution de Washington e também por instituições brasileiras, como o CNPq (FUNARI; 
ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2008). Entre 1965 e 1971 o PRONAPA formou a geração mais 
antiga de pesquisadores que tiveram como tarefa inicial realizar um levantamento geral 
em todo o País, por meio de escavações, com a finalidade de reunir informações sobre 
características culturais, padrões de povoamento, entre outras, das sociedades 
pretéritas que habitaram o nosso território. Mais tarde, um programa similar foi criado, 
denominado PRONAPABA, ou Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia 
Amazônica, realizado de 1977 a 1981, com os mesmos objetivos do anterior, contudo, 
direcionado para a região norte do Brasil. Os resultados dos dois programas foram 
publicados em periódicos e livros com base nos anos do levantamento. 

Através do PRONAPA e do PRONAPABA, os pesquisadores estabeleceram 
metodologias para que pudessem identificar as semelhanças encontradas nos materiais 
arqueológicos escavados e traçar um panorama sobre o povoamento do território 
brasileiro. Desta forma, criam-se as “Tradições” e “Fases Arqueológicas”, a partir das 
quais grande parte da Arqueologia Brasileira pode ser compreendida, embora 
atualmente nem todos os pesquisadores estejam de acordo com elas. As “Tradições 
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Arqueológicas” foram constituídas a partir da análise de materiais encontrados nos sítios 
arqueológicos que revelam características estilísticas tecnológicas semelhantes entre si, 
o que tornou possível uni-los em grupos. Já as possíveis variações detectadas dentro de 
um determinado grupo são denominadas como “Fase”. 

Depois do PRONAPA, continuaram as pesquisas por grupos formados dentro das 
universidades e museus, com destaque para o Centro de Estudos e Pesquisas 
Arqueológicas, da Universidade Federal do Paraná, e o Museu Paranaense, órgão da 
Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, entre outros. Todavia, estas pesquisas 
foram, em grande parte, impulsionadas pelas obras de engenharia que cresceram de 
forma exponencial nas últimas duas décadas. Por meio destas foi possível compreender 
o período de ocupação mais antiga, dos caçadores-coletores, relacionadas a fase 
“Vinitu” e as tradições “Bituruna” “Humaitá” e “Umbú”, que estavam adaptados ao meio 
e que utilizavam principalmente artefatos líticos para obter ou trabalhar os recursos 
naturais que garantiam a sua subsistência. 

Talvez os da fase “Vinitu”, que podem estar relacionados ao da tradição “Bituruna”, 
sejam os mais antigos, ocupando uma parte do vale do alto rio Paraná e adaptados a 
um ambiente mais seco. O instrumental lítico da tradição Bituruna está relacionado a 
pontas de projéteis com aspecto foliáceo e com pedúnculos, raspadores, lâminas e 
micro-lascas. Por volta do quinto milênio a.C. os caçadores-coletores podem ser 
identificados pelas tradições Humaitá e Umbu. Os primeiros com uma indústria lítica 
voltada para a produção de artefatos sobre massa central (blocos e seixos), mas sem a 
presença de pontas de projéteis (PROUS, 1992). Residiam nas proximidades de vales 
fluviais em áreas de floresta e construíam sítios-acampamento a céu-aberto. Já os 
segundos, da Umbu, caracterizam-se por uma indústria com pontas de projéteis 
numerosas e instrumentos sobre lasca retocadas em apenas uma ou em ambas as 
faces. Suas áreas de ocupação eram em locais mais abertos, com sítios localizados tanto 
em abrigos quanto em áreas a céu-aberto. Muitos destes espaços ocupados por 
caçadores-coletores foram reocupados por diferentes populações em períodos mais 
recentes. 

As populações de caçadores-coletores foram as prováveis responsáveis pela 
presença de arte rupestre no Paraná. Na área do segundo planalto, nos municípios de 
Jaguariaíva, Sengés, Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa, Tibagi, Palmeira e Irati, 
inúmeras pesquisas localizaram abrigos sob rocha e paredões da formação Furnas, com 
vestígios ou pinturas completas pertencentes a duas tradições: Planalto e Geométrica 
(PARELLADA, 2009). A Planalto apresenta muitos zoomorfos (notadamente cervídeos, 
peixes e pássaros), pintados em vermelho, embora existam também figuras pretas, 
amarelas e brancas (mais raras). Há também antropomorfos, por vezes estilizados, e 
formas geométricas (PROUS, 1992). Já na tradição Geométrica, como o próprio nome 
explica, caracteriza-se por suas figuras geométricas. Esta tradição é dividida em 
Meridional e Setentrional, cada uma com características próprias (PROUS, 1992). 

No período em que os caçadores-coletores estavam ocupando o interior do 
Estado, no litoral um grupo distinto, denominado “sambaquieiros”, se utilizava de 
recursos fluviais e marítimos para o seu sustento, desenvolvendo uma indústria lítica 
com artefatos lascados e polidos, além da utilização de ossos e conchas. Tal grupo, que 
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apresenta uma hierarquia social, foi responsável pela edificação de grandes montes, 
denominados sambaquis, onde temos uma grande concentração de materiais 
malacológicos que resultaram das atividades de coleta. Por não integrarem a área de 
estudo deste projeto, não nos aprofundaremos neste tipo de ocupação. 

Por volta do início da era Cristã, modificações no modo de vida das populações 
ocasionou o aparecimento do uso da cerâmica em nosso Estado. O domínio da técnica 
fez com que diferentes sociedades produzissem e descartassem vasilhames que, por 
sua resistência as intempéries, acabaram preservados no registo arqueológico. 
Outrossim, peças inteiras são mais raras em relação a grande quantidade de fragmentos 
que estão presentes nos sítios. Por meio da forma e da decoração a cerâmica serve 
como um material guia no auxílio da identificação de padrões culturais que estão 
associados a uma determinada tradição. 

A que ficou conhecida como “Itararé/ Casa de Pedra” é encontrada não apenas 
no Paraná, mas também em outras regiões, notadamente nas terras altas do sul do 
Brasil. É possível que esta tradição esteja diretamente relacionada aos atuais povos que 
integram o Tronco Linguístico Jê, os Kaingang e os Xokleng, razão pela qual diversos 
pesquisadores estão, atualmente, propondo a classificação da tradição Itararé (junto com 
a Casa de Pedra e a Taquara) como “Jês do Sul”. Trata-se de uma cerâmica de uso 
cotidiano, com vasilhames de pequenas proporções cuja coloração é cinza escura, 
embora tenha sido detectado engobo vermelho em algumas peças. Estes ceramistas 
que habitaram um território com floresta subtropical de araucárias, ocupando abrigos sob 
rocha ou construindo as casas subterrâneas, apropriaram-se primeiramente dos 
recursos naturais que o meio proporcionava e, posteriormente, adotaram uma agricultura 
incipiente baseada no cultivo do milho. Seus vestígios arqueológicos também estão 
associados aos registros arqueológicos do período histórico, a exemplo das reduções 
jesuíticas que se instalaram no Paraná no século XVII. 

A outra tradição ceramista presente em nosso Estado é a Tupiguarani. O uso 
desta denominação coube aos pesquisadores do PRONAPA que a escreveram sem o 
hífen, para distinguir os vestígios arqueológicos dos grupos conhecidos por meio da 
etnografia (PROUS, 1992). Por meio das datações cronológicas é possível atribuir a este 
grupo uma entrada mais recente em nosso Estado, por volta do século IV d.C, e sua 
permanência estende-se até o período histórico (CHMYZ, 2002). Trata-se provavelmente 
do grupo que deu origem aos atuais índios Guarani. A sua área de ocupação, imensa se 
pensarmos no território ocupado pelos tupiguarani que incluem muitos estados da 
federação, no Paraná aparece junto aos vales dos rios, notadamente no Paraná, no Ivaí, 
no Iguaçu e no Tibagi. Tal grupo encontrava-se adaptado a regiões de florestas úmidas 
e, tal como afirma PROUS (1992): “nunca se interessou em progredir nas regiões secas 
atualmente”. Dentre os vestígios que caracterizam as ocupações deste grupo, a 
cerâmica é o mais característico. Há uma ampla variedade de formas (alguns 
carenados), de tamanho (desde vasilhames pequenos até urnas funerárias) e de motivos 
decorativos (corrugado, ungulado e pintados com fundo branco, bordas vermelhas e 
linhas pretas). 

Além da Arqueologia Pré-Colonial há no estado do Paraná vestígios que 
remontam ao período mais recente, isto é, a partir da época do contato em que os 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

548 
 

elementos europeu e africano são facilmente identificados. Deve-se ressaltar que no 
período histórico cada lugar apresenta suas particularidades, visto que embora a 
chegada de Cabral remonte ao ano de 1500, no Paraná a ocupação não teve apenas a 
influência portuguesa. De acordo com CHMYZ (1985), temos duas realidades distintas: 
a referida ocupação portuguesa na faixa litorânea, devido ao tratado de Tordesilhas, e a 
espanhola no interior do Estado, isto é, em toda a extensão do segundo e terceiro 
planaltos. Em ambas as regiões os jesuítas contribuíram para a ocupação do território 
constituindo povoações (a exemplo da Ciudad Real do Guairá), reduções jesuíticas (de 
Santo Inácio Menor e a de Nossa Senhora do Loreto, etc.) de áreas de mineração, entre 
outras. Há também vestígios de ocupação neobrasileira ou cabocla, onde se pode 
observar por meio da cultura material diversos indícios do processo de aculturação entre 
os elementos indígena, europeu e africano. Ainda temos áreas de passagens de tropas 
e importantes áreas com ocupação do século XIX. 

5.3.3.2. Sítios Arqueológicos da Fazenda Timbutuva 

Após esta breve contextualização da arqueologia paranaense vejamos, por meio 
do levantamento realizado pela arqueóloga Cláudia Inês Parellada em 2005 na área de 
estudo, quais sítios arqueológicos estão na área proposta para implantação do 
empreendimento. Deve-se ressaltar que o IPHAN já emitiu em 2005 anuência para a 
fase de Licença Prévia e autorização para resgate dos sítios identificados, sendo esta 
documentação válida para o processo atual, contudo, tendo em vista que o estudo foi 
realizado há mais de dez anos, o IPHAN solicitou a atualização dos dados. Desta forma 
um novo estudo juntamente com o projeto de um novo levantamento na área está em 
curso no IPHAN. 

De acordo com Parellada (2005) foi possível identificar e cadastrar na área da 
Fazenda Timbutuva seis sítios arqueológicos, sendo dois deles relacionados a tradição 
Tupiguarani (números 5 e 6) e os outros quatro a Tradição Itararé (números 1 a 4). Há 
ainda a presença das ruínas da antiga mina de exploração de ouro que, até onde 
pudemos constatar, permanece sem registro. 

Os sítios da tradição Itararé apresentam-se degradados, devido a desmatamentos 
para agricultura e produção de madeira, além do uso intensivo do arado que fez com que 
os vestígios arqueológicos aflorassem. PARELLADA (2005) explica que, por meio das 
fotografias aéreas, foi possível identificar os quatro sítios da tradição Itararé como 
“estruturas circulares a ovaladas, com tonalidades mais escuras, que podem representar 
vestígios das paredes de habitações de paleo-aldeias Itararé”. 

O sítio nomeado Timbutuva 1 pertencia a tradição ceramista Itararé que, conforme 
mencionado anteriormente, está relacionada a ceramistas horticultores. O sítio estava 
localizado em uma plantação de milho, situada próxima à área impactada pela 
construção do gasoduto Bolívia-Brasil, junto a uma estrada de acesso secundário. O solo 
apresentava coloração marrom escuro e do tipo areno-argiloso na área do sítio, que 
media 120 x 120 metros. Trata-se de uma aldeia semi-permanente de populações 
ceramistas e horticultoras filiadas a Tradição Itararé (PARELLADA, 2005). A área havia 
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sido descontextualizada pela ação do maquinário agrícola que expôs vestígios líticos e 
cerâmicos. 

Entre os vestígios líticos encontrados, confeccionados em quartzo (hialino e 
leitoso) e diabásio, a autora descreve microlascas, uma lasca utilizada, um furador, cinco 
núcleos, plainas e um batedor (PARELLADA, 2005). Tais instrumentos serviam a 
múltiplos propósitos, como cortar, desbastar, descarnar, furar e produzir novas 
ferramentas, sendo empregados para materiais diversos, a exemplo de madeiras, fibras 
vegetais e outros líticos, e na obtenção de carne e no trabalho com couro, entre outras 
possíveis utilidades. As peças de cerâmica recuperadas consistem em fragmentos, com 
coloração variando do marrom claro ao preto, tanto pela coloração da pasta quanto do 
engobo, neste caso em vermelho ou obtido pelo esfumaramento. Os vasilhames foram 
produzidos com a técnica do acordelado, sendo identificadas partes de base planas ou 
convexas, partes de bordas diretas, extrovertidas e lábios redondos ou apontados 
(PARELLADA, 2005). 

O sítio Timbutuva 2 encontra-se situado em uma meia encosta, próxima a uma 
área com gramado, também pertencente a tradição Itararé. O solo do local apresentava 
coloração marrom avermelhada clara, do tipo areno-argiloso, e o sítio media 100 x 180 
metros. Na superfície estavam visíveis fragmentos de quartzito. Tal como o sítio 
Timbutuva 1, trata-se uma aldeia semi-permanente de populações ceramistas e 
horticultoras da Tradição Itararé (PARELLADA, 2005). A área também foi perturbada por 
fatores antrópicos, entre eles a abertura de estradas. Entre os vestígios encontrados em 
superfície estavam diversos materiais líticos, notadamente produzidos em quartzito. 
Entre estes há lascas, facas, raspadores, uma plaina e um talhador. Uma peça de 
gnaisse também foi encontrada, descrita como um batedor (PARELLADA, 2005). 

Já o sítio Timbutuva 3, uma aldeia semi-permanente, também relacionado à 
Tradição Itararé de ceramistas horticultores, foi localizado no alto de um morro, em uma 
área de reflorestamento de eucalipto e bracatinga, com presença de capoeira e 
pinheiros. A alteração na vegetação e também a abertura de estradas, mostra o impacto 
que o sítio sofreu em seu contexto. Os vestígios encontram-se na área de solo de 
coloração marrom amarelado claro, do tipo areno-argiloso, onde também ocorrem 
fragmentos de quartzo e seixos de gnaisse. Entre as peças líticas recuperadas pela 
arqueóloga Cláudia Parellada estavam microlascas, lascas, raspadores, um furador, 
núcleos, plainas e um batedor. A principal matéria-prima utilizada foi o quartzito, mas 
aparecem também outras, como o quartzo e a gnaisse (PARELLADA, 2005). 

O último sítio relacionado a Tradição Itararé, de ceramistas horticultores, é o 
Timbituva 4. Este foi localizado no alto de um morro, onde há vestígios de capoeira. O 
sedimento do local é de cor marrom amarelada clara, do tipo areno-argiloso, com a 
presença de fragmentos de quartzo. Neste local houve a perturbação dos vestígios 
devido a abertura de estradas, pois estes ocorriam sobre a superfície. Alguns materiais 
líticos foram localizados, entre os quais estavam duas microlascas, lascas utilizadas, 
raspadores, dois núcleos, furadores e talhadores. As matérias-primas destas lascas e 
artefatos são, em maior quantidade, o quartzo e gnaisse, e em menor quantidade o 
quartzito e o feldspato (PARELLADA, 2005). 
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Os sítios Timbutuva 5 e Timbutuva 6 estão relacionados à Tradição Tupiguarani. 
Trata-se também de uma sociedade ceramista que possuía áreas destinadas ao cultivo 
e que viveram em extensas regiões, formadas por florestas úmidas, desde o início da 
era cristã até o século XIX. Nos vales dos grandes rios, como o Paraná, o Iguaçu e o 
Tibagi é comum encontrarmos vestígios de suas ocupações. A cerâmica produzida por 
eles apresenta formas diversas, desde simples pratos até complexas urnas funerárias 
pintadas. Nestas os corpos dos mortos eram inumados com acompanhamentos, a 
exemplo de lâminas de machado, vasilhames cerâmicos e alimentos. 

A arqueóloga Cláudia Parellada reconheceu a presença dos dois sítios tanto no 
levantamento de campo, quando por meio de fotografias aéreas. Nestas estruturas 
circulares, percebe-se diferenças na coloração do solo circundante, o que pode 
representar locais de ocupação de paleo-aldeias dos Tupiguarani (Parellada, 2005). No 
caso do sítio Timbutuva 5, o antigo local de moradia estava localizado no alto de um 
morro, onde a vegetação era formada por gramíneas e por capoeira, além de eucaliptos 
e bracatingas. O sítio concentra-se em uma área de 100 x 100 metros, com sedimentos 
de cor variada do marrom acinzentado ao preto, do tipo areno-argiloso, onde também se 
constata a presença de quartzito e seixos de gnaisse. 

O material arqueológico encontrava-se espalhado em superfície, com a presença 
de líticos e de cerâmica. No caso do material lítico foram localizadas e coletadas peças 
em quartzito, quartzo e gnaisse, como microlascas, uma lasca utilizada, um raspador, 
núcleos utilizados, plainas e um batedor. Já a cerâmica era mais abundante no local, 
devido ao fato do solo ter sido alterado antropicamente. Entre os tipos de fragmentos 
havia peças simples, sem decoração, e as decoradas, entre as quais peças com engobo 
(vermelho e branco), escovadas, corrugados e corrugadas-unguladas. Curiosamente, 
algumas peças com modificações, a exemplo da presença de asas, lábio entalhado e 
bases planas, mostram influência do contato com europeus. Assim, Parellada (2005, p. 
22) concluiu que o sítio pode ter sido habitado a partir do século XVI. 

O sítio Timbutuva 6, que se refere aos restos de uma aldeia semi-permanente da 
Tradição Tupiguarani, foi localizado em uma área de capoeira, próximo a uma estrada 
utilizada para a extração de madeira, compreendendo 120 x 100 metros. O solo do local 
possui coloração marrom acinzentada, do tipo areno-argiloso, onde se encontram 
vestígios de quartzo (PARELLADA, 2005). Entre os vestígios líticos recuperados estão 
amostras de corantes de óxido de ferro, uma microlasca, uma lasca utilizada, um furador 
de quartzo, um raspador, núcleos, plainas e furadores. Tais peças foram produzidas em 
quartzito e quartzo leitoso. Já os vestígios cerâmicos encontravam-se espalhados, tendo 
em vista o uso do solo (PARELLADA, 2005). Foram classificados de acordo com a 
presença, ou não, da decoração: escovados, corrugados leves e penteados. Há também 
fragmentos com engobo branco, preto e vermelho. Tal como o sítio Timbutuva 5, o 
presente sítio também revelou o contato com os europeus, visto a presença de asas, 
bases planas e lábio entalhado. Assim, pode estar relacionado a um período posterior 
ao século XVI (PARELLADA, 2005). 

A partir dos dados apresentados, pode-se observar que a região dispõe de sítios 
arqueológicos que foram cadastrados no IPHAN e tiveram materiais coletados por meio 
do levantamento realizado em 2005. 
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5.3.3.2.1. Contexto Histórico 

A região onde se situa o atual município de Campo Largo, na Região 
Metropolitana de Curitiba – PR, começou a ser explorada no final do século XVI, com a 
vinda de garimpeiros do litoral da antiga capitania de São Vicente em busca de ouro no 
planalto acima da Serra do Mar e no vale do rio Ribeira. É possível que a expedição 
comandada pelo espanhol Alvar Nuñes Cabeza de Vaca, em 1541, tenha sido a primeira 
a cruzar a região, quando se dirigia rumo ao oeste alcançando os Campos Gerais, o vale 
do rio Piquiri e finalmente Foz do Iguaçu, onde chegou até as cataratas. 

Um dos mais antigos registros históricos acerca do município diz respeito à 
obtenção, em 12 de abril de 1706, da sesmaria do Itaqui, localizada entre o rio Verde, o 
Iguaçu e o Capão da Índia, em terras dos atuais municípios de Campo Largo e Balsa 
Nova, pelo português Antônio Luís, conhecido como “Tigre”. Este também recebeu, em 
12 de novembro de 1712, nova sesmaria em Campo Largo (IHGPR, 2006), tendo doado 
meia légua da primeira para os padres carmelitas que construíram em madeira, em 1709, 
a Capela de Nossa Senhora da Conceição do Pilar do Tamanduá. Tigre ordenou, ainda, 
a vinda de Portugal de uma imagem da santa para ser colocada no altar da capela 
(STANCZYK FILHO, 2015). 

Ferreira (2006, p. 71) afirma que Antônio Luís Tigre e sua esposa, Ana Rodrigues 
França, não tiveram filhos e que, ainda em vida, Tigre doou suas terras a diversos 
herdeiros, tendo sido aquelas do Tamanduá oferecidas a Nossa Senhora da Conceição. 
O autor ainda afirma que no ano de 1765, segundo as listas de ordenanças, moravam 
no bairro de Campo Largo 42 famílias e no de Rio Verde, 6 famílias. Tamanduá se tornou 
freguesia em 1813 e no ano seguinte os campos onde atualmente se encontra o 
município de Campo Largo foram doadas por João Antônio Costa “para que nele se 
estabelecessem os habitantes que quisessem” (FERREIRA, 2006). 

Campo Largo se tornou Distrito Judiciário pela lei provincial número 23, de 12 de 
março de 1841, e tornou-se município, desmembrado de Curitiba, pela lei provincial 
número 219, de 2 de abril de 1870, com instalação em 23 de fevereiro do ano seguinte 
(IBGE, 2013). Recebeu foro de cidade pela lei provincial número 685, de 6 de novembro 
de 1882, sendo composto, até 1911, por um único distrito. Em 1938 era formado por 
quatro distritos, sendo eles os de Campo Largo, João Eugênio, São Luís do Purunã e 
Três Córregos, tendo o distrito de Ferraria sido anexado por meio da divisão 
administrativa em vigor de 1939 a 1943. Em 1943 foi anexado a Campo Largo o distrito 
de São Silvestre, desmembrado de Cerro Azul, e em 1950 contava também com o distrito 
de Três Córregos. Em 25 de janeiro de 1961, pela lei estadual número 4338, foram 
desmembrados os distritos de João Eugênio e de São Luís do Purunã, a fim de criar o 
município de Balsa Nova, permanecendo Campo Largo com os distritos de mesmo 
nome, de Ferraria, de Três Córregos, de São Silvestre e de Bateias, este último criado 
em 1951, configuração que é mantida até os dias de hoje (IBGE, 2013). 

Interessam-nos aqui sobremaneira os distritos de Bateias e Ferraria, local de 
instalação, na década de 1930, de minas que tinham como objetivo a exploração de 
jazidas de ouro em veios de quartzo. Neste local foram exploradas, a partir de 1932, sob 
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a orientação das empresas Leão Junior e Monteiro Aranha, as jazidas de Ferraria, 
Ribeirão do Ouro e Timbutuva, que se mostraram investimentos de certo vulto, utilizando 
maquinário importado da Alemanha (LICCARDO & CAVA, 2006). 

De acordo com o ofício sem data dirigido ao Ministro da Fazenda pela Mina 
Timbutuva Sociedade Limitada a fim de solicitar revisão nos impostos devidos pela 
sociedade mineradora, a atividade de mineração da jazida Timbutuva foi autorizada 
pelos decretos 21.934, de 11 de outubro de 1932, 23.376, de 12 de setembro de 1933 e 
23.782, de 23 de janeiro de 1934, alterado em 19 de fevereiro do mesmo ano. A Mina 
Timbutuva, então, começou a ser implementada em 1934 e encerrou suas atividades, 
segundo LICCARDO e CAVA (2006), nos primeiros anos da Segunda Grande Guerra 
(1939-1945). Durante os anos de sua operação, a jazida extraiu pouco minério, sempre 
com prejuízo, conforme fica claro no documento que dissolve a sociedade, datado de 29 
de julho de 1944. 

A atividade de mineração, no entanto, deixou vestígios que se encontram em parte 
da área que será ocupada pelo empreendimento. Vestígios da antiga mineradora, dentre 
os quais partes de estruturas, poços e um barracão, são visíveis no local. Pode-se 
observar, neste breve contexto, que tanto os documentos originais quanto as fontes 
secundárias nos oferecem muitos dados sobre a região. São, portanto, importantes para 
o estabelecimento de um estudo aprofundado sobre o tema. 

5.3.4. Condições de Tráfego 

A diagnose do sistema viário de uma região se dá pela descrição quantitativa e 
qualitativa dos volumes de tráfego e das demoras impostas aos usuários em passarem 
pelo mesmo. Demora maior que a natural ao percorrer a rede viária na velocidade 
permitida é o impacto que deve ser considerado. Portanto, para realização deste 
diagnóstico é necessário o conhecimento dos fluxos de veículos existentes na rede e a 
partir destes calcular as demoras sofridas pelos veículos após a implantação do 
empreendimento. 

O principal aspecto de impacto ambiental provocado pela implantação de um Polo 
Gerador de Viagens – PGV é a diminuição dos níveis de serviço nas vias que lhe dão 
acesso. Os níveis de serviço se caracterizam pelo esgotamento da capacidade de 
escoamento, representado pelo aumento das demoras em percorrer a rede de circulação 
viária e a diminuição das velocidades. Quando um novo empreendimento se instala em 
um ponto do sistema viário, normalmente já há um volume de tráfego utilizando estas 
vias, que sofrem demoras proporcionais aos seus volumes característicos para cada 
horário ao longo do dia ou dia da semana. 

O empreendimento imobiliário ora em licenciamento tem características próprias 
de atração e geração de tráfego. Ele não tem a característica de atração de viagem no 
sentido lato da palavra, comumente aplicado a outros empreendimentos com fins 
comerciais, recreativos ou educacionais, pois além das viagens criadas pelos próprios 
moradores, há apenas outras viagens criadas por prestadores de serviços, como por 
exemplo, funcionários residenciais, pedreiros, carpinteiros, etc. 
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No presente caso devemos considerar que a maioria dos movimentos é casa-
trabalho e vice-versa e estes movimentos tem temporalidade própria. 

Na proposta há uma pequena área destinada ao comércio, localizada na diretriz 
viária, mas que pelo porte não tem poder de atração capaz de alterar as características 
do tráfego viário, com inpacto sobre as vias externas de acesso ao empreendimento. 

A capilaridade dos fluxos que se dirigem ao empreendimento vai paulatinamente 
se concentrando até que a totalidade do volume de demanda chegue à entrada do 
mesmo. Processo semelhante, mais ao inverso, ocorre na saída, quando os fluxos vão 
se dividindo ao se afastarem, até seus destinos finais. 

5.3.4.1. Áreas de Estudo 

O terreno aonde será instalado o empreendimento pretendido (Fazenda 
Timbutuva), que se configurará como polo gerador, foi subdividido conforme proposta de 
ocupação em quatro residenciais separados em duas fases: Fase 1 para os residenciais 
1 e 2; e Fase 2 para os residenciais 3 e 4. Os lançamentos dessas duas fases serão em 
2017 e 2018, respectivamente. A previsão inicial é que a plena ocupação (85%) das 
unidades habitacionais se dará após 25 anos. 

A Fazenda Timbutuva possui dois acessos principais. O primeiro é a BR-277/BR-
376, rodovia federal concedida à CCR-Rodonorte. Esta rodovia é considerada de 
primeira classe, isto é, possui pista dupla separada por canteiro, duas faixas de 
circulação por sentido, não possui cruzamentos em nível e os acessos aos imóveis 
lindeiros estão sendo paulatinamente eliminados, sendo transferidos para vias marginais 
paralelas. Também os retornos em nível da pista estão sendo eliminados e substituídos 
por passagens inferiores ou superiores. 

Desta forma os veículos vindos da região de Curitiba por esta rodovia devem, 
prioritariamente, se deslocar até a intercessão da PR-510, primeiro acesso à cidade de 
Campo Largo, para fazer o retorno. 

Esta rodovia estadual ao norte da interseção com a rodovia federal recebe o nome 
de Avenida Gianni Agnelli, e ao sul, no acesso ao centro de Campo Largo, recebe o 
nome de Avenida Padre Natal Pigatto. Nesta avenida, depois do viaduto com a Rodovia 
BR-277/BR-376, os veículos podem realizar um retorno que cruza a pista contrária em 
nível e entrar na alça que leva à marginal da BR-277/BR-376 e desta para a pista em 
sentido à Curitiba. Este movimento tem que ser realizado, pois não existe a alça do trevo 
que faz o retorno da Avenida Padre Natal Pigato para a rodovia saindo à direita e 
entrando na mesma. 

Neste sentido, da rodovia BR-277 os veículos podem acessar diretamente a via 
popularmente conhecida como Estrada do Rio Verde, que é nominada oficialmente de 
Rua Domingos Puppi. 
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Pela Rua Domingos Puppi os veículos poderão acessar uma via à ser implantada, 
conforme diretriz de via coletora VC17 do Plano Diretor de Campo Largo, que está à 
1.600 metros da rodovia, e que fará ligação com a Avenida Mato Grosso na altura do 
bairro da Ferraria, conforme indicado na Figura 5.372. 

A portaria do Residencial 1 estará à aproximadamente 450 metros da interseção 
da diretriz com a Rua Domingos Puppi. 

Por esta diretriz também será possível acessar a portaria do Residencial 2, que 
estará à cerca de 1.600 metros da interseção citada acima. 

O acesso ao empreendimento também poderá ser realizado pela Rua Mato 
Grosso, a partir da Rua Domingos Puppi. A 3.500 metros desta, a Avenida Mato Grosso 
cruza com a diretriz que será implantada. Nesta interseção será possível acessar o 
Residencial 3, cuja portaria estará à esquerda, à 100 metros da interseção, e ao 
Residencial 2, que estará à direita, à 1.100 metros da mesma. 

O Residencial 4 poderá ser acessado pela mesma Avenida Mato Grosso a partir 
da BR-277, da qual estará distante 4.700 metros. 

O segundo principal acesso aos residenciais poderá ser realizado, a partir de 
Curitiba, pela Rua Eduardo Sprada, que depois da divisa com Campo Largo recebe o 
nome de Avenida Mato Grosso. 

A distância do acesso ao Residencial 4, a partir da interseção do Contorno de 
Curitiba, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, pela Rua Mato Grosso, é de 8.300 
metros. Na sequência há mais 1.200 metros até a interseção com a nova via a ser 
implantada, que dará acesso aos demais residenciais. 

Tanto a Rua Domingos Puppi como a Avenida Mato Grosso dão acesso à outras 
áreas urbanizadas e ocupadas, outros condomínios já implantados, bem como outros 
planejados. 
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5.3.4.2. Interseção e Fluxos 

A determinação dos pontos onde foram realizadas as contagens de tráfego que 
embasaram os cálculos de capacidade e permitiram estimar o impacto causado pelo 
empreendimento proposto sobre o sistema viário está vinculada ao sistema viário 
existente e à percepção de por quais vias os acessos se farão. 

No presente caso só há dois acessos dignos de nota, mesmo não havendo uma 
estimativa de onde e para onde se deslocarão os moradores do empreendimento. 

Uma terceira alternativa, o uso da Estrada do Rio Verde para alcançar a PR-423 
ou a Rodovia do Xisto, BR-476, embora uma estrada rural, classificada no Plano Diretor 
como via Arterial, entre a BR-277 e a Rua São Salvador, que passa no limite sul do 
empreendimento, carece de melhor estrutura, mas é regularmente utilizada. 

Em todos os acessos principais, o único ponto notável, em termo de sistema viário, 
é o cruzamento da Rua Domingos Puppi e Avenida Mato Grosso. Como as áreas 
condominiais se desenvolvem ao longo da diretriz proposta e da Avenida Mato Grosso, 
foi considerado fundamental conhecer os volumes de tráfego nesta última antes da 
implantação da diretriz e do cruzamento (Figura 5.373). 

Tendo isto em consideração as pesquisas foram realizadas no próprio cruzamento 
das duas vias e na interseção da Rua Mato Grosso com a Rua Marcos Rigoni, 
popularmente conhecida como Rua Principal da Colônia Rebouças. 

Embora a Rua Marcos Rigoni não vá ser afetada diretamente pela implantação do 
empreendimento, considera-se importante conhecer o tráfego pela Avenida Mato Grosso 
nas imediações desta interseção, pois assim poder-se-á calcular a capacidade e nível 
de serviço dos acessos ao empreendimento na Avenida Mato Grosso. Para efeito de 
estudo será calculada a capacidade e nível de serviço para o cenário atual nesta 
interseção da Avenida Mato Grosso com a Rua Marcos Rigoni. 

A pesquisa foi realizada em um horário reduzido baseada em pesquisas 
realizadas no cruzamento da Rua Eduardo Sprada com a Avenida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, que mostravam que não há picos de tráfego notáveis no período em torno 
das 12h 00min no sentido de Campo Largo para Curitiba e vice-versa, pela Rua Eduardo 
Sprada e Avenida Mato Grosso. 

A contagem de tráfego foi realizada em uma quarta-feira (08/06/2016), 
considerado um dia médio típico, nos períodos entre 06h00min e 09h00min e das 
17h00min às 19h00min, computando-se as categorias de veículos em automóveis, 
ônibus e caminhões. As condições climáticas nas contagens eram boas. Os veículos 
foram acumulados a cada 15 minutos para permitir a exata localização da hora do pico, 
valor com o qual foram realizados os cálculos das capacidades e dos níveis de serviço. 

Os resultados das contagens foram separados por interserção e horários 
conforme constam na Tabela 5.102, Tabela 5.103, Tabela 5.104 e Tabela 5.105.  
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Tabela 5.102 – Contagem – Avenida Mato Grosso x Rua Domingos Puppi – Período da Manhã 

Categoria 
Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

06:00 – 06:15 1         

06:15 – 06:30          

06:30 – 06:45 1   2   9 1  

06:45 – 07:00       10 1  

07:00 – 07:15    1   11  1 

07:15 – 07:30 2   5 1  11 1 1 

07:30 – 07:45 3   6   14 2  

07:45 – 08:00 1      18 2  

08:00 – 08:15 2   2   7  2 

08:15 – 08:30 1      12 2  

08:30 – 08:45    1   3  3 

08:45 – 09:00 1   1   9  1 

TOTAL 12 0 0 18 1 0 94 9 8 

 

Categoria 
Fluxo 4 Fluxo 5 Fluxo 6 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

06:00 – 06:15 1         

06:15 – 06:30 1 2        

06:30 – 06:45  1  2   2   

06:45 – 07:00 3         

07:00 – 07:15 5 3  1   1   

07:15 – 07:30 7 1        

07:30 – 07:45 6 1 1       

07:45 – 08:00 2   1   1   

08:00 – 08:15 2         

08:15 – 08:30 1 1        

08:30 – 08:45    1   1   

08:45 – 09:00 1 1 1 1   1   

TOTAL 29 10 2 2 0 0 6 0 0 
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Categoria 
Fluxo 7 Fluxo 8 Fluxo 9 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

06:00 – 06:15          

06:15 – 06:30    4      

06:30 – 06:45    2      

06:45 – 07:00    1      

07:00 – 07:15    4      

07:15 – 07:30 1   4 1     

07:30 – 07:45    7      

07:45 – 08:00          

08:00 – 08:15    3      

08:15 – 08:30    1      

08:30 – 08:45          

08:45 – 09:00    1      

TOTAL 1   27 1 0 0 0 0 

 

Categoria 
Fluxo 10 Fluxo 11 Fluxo 12 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

06:00 – 06:15         1 

06:15 – 06:30       1  1 

06:30 – 06:45          

06:45 – 07:00          

07:00 – 07:15 1         

07:15 – 07:30       1   

07:30 – 07:45          

07:45 – 08:00          

08:00 – 08:15          

08:15 – 08:30       1   

08:30 – 08:45          

08:45 – 09:00       1   

TOTAL 1 0 0 0 0 0 4 0 2 
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Tabela 5.103 – Contagem – Avenida Mato Grosso x Rua Domingos Puppi – Período da Tarde 

Categoria 
Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

17:00 – 17:15       8 1  

17:15 – 17:30    2   14   

17:30 – 17:45 1   1  1 18  2 

17:45 – 18:00       10   

18:00 – 18:15 2      10   

18:15 – 18:30 1   2   10 2  

18:30 – 18:45    2   8 1  

18:45 – 19:00       13   

TOTAL 4 0 3 7 0 1 91 4 2 

 

Categoria 
Fluxo 4 Fluxo 5 Fluxo 6 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

17:00 – 17:15 2      1   

17:15 – 17:30 2 2        

17:30 – 17:45 2 1        

17:45 – 18:00 1         

18:00 – 18:15 1 1 1    1   

18:15 – 18:30 2 1  2      

18:30 – 18:45 2         

18:45 – 19:00 2 2     1   

TOTAL 14 7 1 2 0 0 3 0 0 
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Categoria 
Fluxo 7 Fluxo 8 Fluxo 9 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

17:00 – 17:15          

17:15 – 17:30       1   

17:30 – 17:45          

17:45 – 18:00       1   

18:00 – 18:15          

18:15 – 18:30          

18:30 – 18:45          

18:45 – 19:00          

TOTAL 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

 

Categoria 
Fluxo 10 Fluxo 11 Fluxo 12 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

17:00 – 17:15          

17:15 – 17:30         1 

17:30 – 17:45    2   1   

17:45 – 18:00       1   

18:00 – 18:15    1   3   

18:15 – 18:30    1     1 

18:30 – 18:45          

18:45 – 19:00       2   

TOTAL 0 0 0 4 0 0 7 0 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

562 
 

Tabela 5.104 – Contagem – Avenida Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni – Período da Manhã 

Categoria 
Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

06:00 – 06:15 2 1        

06:15 – 06:30 2 1      1  

06:30 – 06:45 7 2   1  2   

06:45 – 07:00 6 1     1   

07:00 – 07:15 9 1        

07:15 – 07:30 9 1     3   

07:30 – 07:45 15  1 2 1  3   

07:45 – 08:00 14 1  1   1   

08:00 – 08:15 4 1  1   1   

08:15 – 08:30 4         

08:30 – 08:45 5  1 1   4   

08:45 – 09:00 6 1 1    2   

TOTAL 83 10 3 5 2 0 17 1 0 

 

Categoria 
Fluxo 4 Fluxo 5 Fluxo 6 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

06:00 – 06:15 1    1   4  

06:15 – 06:30       3   

06:30 – 06:45       5   

06:45 – 07:00  1  2 1  6 2  

07:00 – 07:15 2      11 1 1 

07:15 – 07:30 1 1     11   

07:30 – 07:45    1   13 1 1 

07:45 – 08:00     1  14  1 

08:00 – 08:15 1  1 1 1  7  2 

08:15 – 08:30 3   2   5 1  

08:30 – 08:45 1      7  2 

08:45 – 09:00    1   6   

TOTAL 9 2 1 7 4 0 88 9 7 
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Tabela 5.105 – Contagem – Avenida Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni – Período da Tarde 

Categoria 
Fluxo 1 Fluxo 2 Fluxo 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

17:00 – 17:15 19 1  1      

17:15 – 17:30 9   2   3   

17:30 – 17:45 4 2 1 2  1 1   

17:45 – 18:00 12   3 1  1   

18:00 – 18:15 10  1 3   1   

18:15 – 18:30 11 1  1   3   

18:30 – 18:45 5   1   2   

18:45 – 19:00 8 1  1   2   

TOTAL 78 5 2 14 1 1 13 0 0 

 

Categoria 
Fluxo 4 Fluxo 5 Fluxo 6 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Faixa Horária Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão Auto Ônibus Caminhão 

17:00 – 17:15  1  1   12   

17:15 – 17:30 1   2   9 1  

17:30 – 17:45 1      24 1  

17:45 – 18:00  1     11 2 1 

18:00 – 18:15 1 1 1 1   15 2  

18:15 – 18:30 1      10 1  

18:30 – 18:45 1      7 1  

18:45 – 19:00    2   8   

TOTAL 5 3 1 6 0 0 96 8 1 

 

  



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

564 
 

5.3.4.3. Determinação do Horário de Pico 

Para análise dos movimentos e cálculo dos impactos deve-se determinar o horário 
de pico dos fluxos que percorrem o sistema viário afetado pelo empreendimento 
proposto. Os fluxos de automóveis, ônibus e caminhões (Figura 5.374) foram somados 
e acumulados em horas cheias, isto é, o valor mostrado na coluna "Total" da Tabela 
5.106, Tabela 5.107, Tabela 5.109 e Tabela 5.110. Na coluna "Hora" são somados os 
valores dos quatro períodos de 15 minutos precedentes, formando o valor de uma hora 
plena. Nestas tabelas o primeiro valor é a soma de todo o tráfego entre 06h00 e 07h00, 
o segundo é a soma do tráfego entre 06h15 e 06h15, e assim por diante. 

Na última linha está o valor máximo dos períodos pesquisados, que indica a "hora 
de maior movimento", ou hora do pico. Em ambas as interseções os picos ocorrem, pela 
manhã das 07h00 às 08h00 e à tarde das 17h30 às 18h30. 

O resumo destes volumes está na Tabela 5.108 a Tabela 5.111. 

   

   
Nota: Em verde fluxos da manhã e em roxo fluxos da tarde 

Figura 5.374 – Fluxograma das ruas Domingos Puppi e Marco Rigoni, respectivamente 
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Tabela 5.106 – Resumo da pesquisa com determinação da hora do pico – Domingos Puppi – Manhã 

Faixa Horária 
Fluxo / Veículos 

Total Hora 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

06:00 – 06:15 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3  

06:15 – 06:30 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 2 9  

06:30 – 06:45 1 2 10 1 0 2 0 2 0 0 0 0 18  

06:45 – 07:00 0 0 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 15 45 

07:00 – 07:15 0 1 12 8 1 1 0 4 0 1 0 0 28 70 

07:15 – 07:30 2 6 13 7 0 0 1 5 0 0 0 1 35 96 

07:30 – 07:45 3 6 16 8 0 0 0 7 0 0 0 0 40 118 

07:45 – 08:00 1 0 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 15 118 

08:00 – 08:15 2 2 9 2 1 0 0 3 0 0 0 0 19 109 

08:15 – 08:30 1 0 14 2 0 0 0 1 0 0 0 1 19 93 

08:30 – 08:45 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 61 

08:45 – 09:00 1 1 10 3 0 1 0 1 0 0 0 1 18 64 

TOTAL 12 19 111 41 2 6 1 28 0 1 0 6 227 118 
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Tabela 5.107 – Resumo da pesquisa com determinação da hora do pico – Domingos Puppi – Tarde 

Faixa Horária 
Fluxo / Veículos 

Total Hora 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17:00 – 17:15 0 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12  

17:15 – 17:30 0 2 14 4 0 0 0 0 1 0 0 1 22  

17:30 – 17:45 1 2 20 3 0 0 0 0 0 0 2 1 29  

17:45 – 18:00 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 0 1 13 76 

18:00 – 18:15 4 0 10 3 0 1 0 0 0 0 1 3 22 86 

18:15 – 18:30 2 2 12 3 2 0 0 0 0 0 1 1 23 87 

18:30 – 18:45 0 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 71 

18:45 – 19:00 0 0 13 4 0 1 0 0 0 0 0 2 20 78 

TOTAL 7 8 97 22 2 3 0 0 2 0 4 9 154 87 
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Tabela 5.108 – Valores dos volumes para a hora do pico da manhã e tarde – Domingos Puppi 

Faixa Horária 
Fluxo / Veículos 

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

Manhã 

07:00 – 07:15 0 1 12 8 1 1 0 4 0 1 0 0 28 

07:15 – 07:30 2 6 13 7 0 0 1 5 0 0 0 1 35 

07:30 – 07:45 3 6 16 8 0 0 0 7 0 0 0 0 40 

07:45 – 08:00 1 0 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 15 

TOTAL 6 13 51 26 1 2 1 16 0 1 0 1 118 

PHF 0,50 0,54 0,80 0,81 0,25 0,50 0,25 0,57 1,00 0,25 1,00 0,25  

HV 0% 5% 15% 29% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 33%  

Tarde 

17:30 – 17:45 1 2 20 3 0 0 0 0 0 0 2 1 29 

17:45 – 18:00 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 0 1 13 

18:00 – 18:15 4 0 10 3 0 1 0 0 0 0 1 3 22 

18:15 – 18:30 2 2 12 3 2 0 0 0 0 0 1 1 23 

TOTAL 7 4 52 10 2 1 0 0 1 0 4 6 87 

PHF 0,44 0,50 0,65 0,83 0,25 0,25 1,00 1,00 0,25 1,00 0,50 0,50  

HV 43% 13% 6% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22%  
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Tabela 5.109 – Resumo da pesquisa com determinação da hora do pico – Marcos Rigoni - 
Manhã 

Faixa Horária 
Fluxo / Veículos 

Total Hora 
1 2 3 4 5 6 

06:00 – 06:15 3 0 0 1 1 4 9  

06:15 – 06:30 3 0 1 0 0 3 7  

06:30 – 06:45 9 1 2 0 0 5 17  

06:45 – 07:00 7 0 1 1 3 8 20 53 

07:00 – 07:15 10 0 0 2 0 13 25 69 

07:15 – 07:30 10 0 3 2 0 11 256 88 

07:30 – 07:45 16 3 3 0 1 15 38 109 

07:45 – 08:00 15 1 1 0 1 15 33 122 

08:00 – 08:15 5 1 1 2 2 9 20 117 

08:15 – 08:30 4 0 0 3 2 6 15 106 

08:30 – 08:45 6 1 4 1 0 9 21 89 

08:45 – 09:00 8 0 2 0 1 6 17 73 

TOTAL 96 7 18 12 11 104 248 122 

 

Tabela 5.110 – Resumo da pesquisa com determinação da hora do pico – Marcos Rigoni – 
Tarde 

Faixa Horária 
Fluxo / Veículos 

Total Hora 
1 2 3 4 5 6 

17:00 – 17:15 20 1 0 1 1 12 35  

17:15 – 17:30 10 2 3 1 2 10 28  

17:30 – 17:45 6 3 1 1 0 25 36  

17:45 – 18:00 12 4 1 1 0 14 32 131 

18:00 – 18:15 11 3 1 3 1 17 36 132 

18:15 – 18:30 12 1 3 1 0 11 28 132 

18:30 – 18:45 5 1 2 1 0 8 17 113 

18:45 – 19:00 9 1 2 0 2 8 22 103 

TOTAL 85 16 13 9 6 105 234 132 
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Tabela 5.111 – Valores dos volumes para a hora do pico da manhã e tarde – Marcos Rigoni 

Faixa Horária 
Fluxo / Veículos 

Total 
1 2 3 4 5 6 

Manhã 

07:00 – 07:15 10 0 0 2 0 13 25 

07:15 – 07:30 10 0 3 2 0 11 256 

07:30 – 07:45 16 3 3 0 1 15 38 

07:45 – 08:00 15 1 1 0 1 15 33 

TOTAL 51 4 7 4 2 54 122 

PHF 0,80 0,33 0,58 0,50 0,50 0,90  

HV 14% 29% 6% 25% 36% 15%  

Tarde 

17:30 – 17:45 6 3 1 1 0 25 36 

17:45 – 18:00 12 4 1 1 0 14 32 

18:00 – 18:15 11 3 1 3 1 17 36 

18:15 – 18:30 12 1 3 1 0 11 28 

TOTAL 41 11 6 6 1 67 132 

PHF 0,85 0,69 0,50 0,50 0,25 0,67  

HV 8% 13% 0% 44% 0% 9%  

 

5.3.4.4. Capacidade Viária e Nível de Serviço 

As interseções ora em análise são regidas pelas regras de circulação e mais 
especificamente as regras de vias preferenciais, onde uma via secundária é sinalizada 
com placas e inscrições no piso avisando que a via transversal à frente tem preferência 
de passagem. 

No caso da interseção da Avenida Mato Grosso com a Rua Domingos Puppi há 
uma sinalização de "dê a preferência" para quem trafega na Rua Domingos Puppi sentido 
norte, em direção a rodovia (Figura 5.375) e para quem segue pela Avenida Mato Grosso 
sentido leste (Figura 5.376). 

Não há sinalização indicando a preferencial para quem trafega na rua Domingos 
Puppi sentido sul (Figura 5.377) e para quem segue pela Av. Mato Grosso sentido oeste 
(Figura 5.378). 
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Figura 5.375 – Aproximação da Avenida Mato Grosso na Domingos Puppi, sentido norte 

 

 
Figura 5.376 – Aproximação da Rua Domingos Puppi na Avenida Mato Grosso, sentido 

leste 

 
Figura 5.377 – Aproximação da Avenida Mato Grosso na Rua Domingos Puppi, sentido 

sul 
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Figura 5.378 – Aproximação da Rua Domingos Puppi na Av. Mato Grosso, sentido oeste 

No caso da interseção da Avenida Mato Grosso com a Rua Marcos Rigoni, a 
primeira é considerada preferencial sobre a segunda, embora não haja sinalização, 
valendo a regra geral de que, ruas que terminam não tem preferência sobre a que tem 
continuidade (Figura 5.379 e Figura 5.380). 

 
Figura 5.379 – Aproximação da Rua Marcos Rigoni na Avenida Mato Grosso 

 
Figura 5.380 – Aproximação da Avenida Mato Grosso na Ria Marcos Rigoni 
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Para a análise da capacidade de interseções com estas características utiliza-se 
correntemente a metodologia do Capitulo 19 – Interseções de vias de mão dupla 
controladas pelo sinal de PARE do HCM 2010 ("Chapter 19 - Two-Way Stop-controlled 
Intersections"– Highway Capacity Manual 2010. O método considera todas as condições 
operacionais das aproximações e calcula a demora dos veículos na via secundária, bem 
como para os veículos da via principal que realizam manobras de conversão à esquerda 
para entrar na via secundária. A Tabela 5.112 apresenta os critérios que vinculam a 
demora com os níveis de serviço. 

Tabela 5.112 – Correlação entre demoras e Nível de Serviço em preferenciais 

Nível de Serviço Demora de controle por Veículo (seg/veíc.) 

A ≤ 10 

B >10 – 15 

C >15 – 25 

D >25 – 35 

E >35 – 50 

F >50 

Para melhor entendimento do conceito de Nível de Serviço, segue à descrição de 
suas categorias a partir da metodologia citada: 

 Nível de Serviço A: descreve principalmente as operações em fluxo livre à 
velocidade média, usualmente 90 por cento da velocidade de projeto para a classe 
da via dada. Os veículos são totalmente livres para manobrar dentro da corrente 
de tráfego. A retenção nas interseções sinalizadas é mínima, menor que 10 
segundos por veículos; 

 Nível de Serviço B: descreve operações à velocidade média de deslocamento 
razoavelmente desimpedida, usualmente a 70 por cento da velocidade de projeto 
para a classe da via. A habilidade de manobrar dentro da corrente de tráfego é 
somente levemente restrita e a retenção nas interseções sinalizadas não é 
significativa, variando entre 10 e 15 segundos por veículo; 

 Nível de Serviço C: descreve operações estáveis; contudo, a habilidade de 
manobrar e trocar de faixa de circulação em seções intermediárias pode ser mais 
restrita que no Nível B, e filas mais longas, podendo contribuir para velocidades 
médias de deslocamentos abaixo de 50 por cento da velocidade de projeto para 
a classe da via. As demoras ficam entre 15 e 25 segundos; 

 Nível de Serviço D: está na fronteira da faixa onde um pequeno incremento no 
fluxo pode causar um aumento substancial na demora e no decréscimo da 
velocidade de deslocamento. Este nível pode ser alcançado por sincronismo 
adverso, temporização inapropriada dos semáforos, volumes altos, ou uma 
combinação destes fatores. A velocidade média de deslocamento é cerca de 40 
por cento da velocidade de projeto, e as demoras variam de 25 a 35 segundos por 
veículo; 
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 Nível de Serviço E: é caracterizado por demoras significativas e velocidades de 
deslocamentos abaixo de 33 por cento da velocidade de projeto. Este tipo de 
operação é causado pela combinação de falta de sincronismo, alta densidade de 
semáforos, grandes volumes de tráfego, grandes demoras em interseções críticas 
e temporização inapropriada. A demora está entre 35 e 50 segundos por veículo; 

 Nível de Serviço F: é caracterizado por fluxo urbano com velocidades 
extremamente baixas, tipicamente abaixo de um terço ou um quarto da velocidade 
de projeto. É provável que haja congestionamento nas interseções críticas, com 
grandes demoras, tipicamente acima de 50 segundos por veículo, grandes 
volumes e extensas filas. O nível de serviço "F" é obrigatoriamente atribuído à 
aproximação quando atinge a relação do Volume sobre a Capacidade maior que 
a unidade (v/c>1). 

Para aplicação da metodologia mencionada acima foi utilizado o software Highway 
Capacity Software Plus – HCS+, que aplica a metodologia do HCM e torna mais fácil a 
compilação dos dados. 

5.3.4.5. Diagnóstico da Situação Atual 

O diagnóstico da situação atual considera os movimentos, para quem circula na 
via, à Esquerda (E), Reto em frente (R) e à Direita (D). 

Quando agrupados, significam que há somente uma faixa de circulação e que 
todos os movimetnos compartilham esta faixa. Quando as figuras de mérito forem 
calculadas para movimentos específicos os valores serão separados. 

O "Volume Ajustado" é o resultado da correção do volume horário do fluxo pelos 
fatores da hora do Pico (PHF) da porcentagem de veículos pesados (HV), do espaço 
entre veículos aceito pelo motorista que irá cruzar a via prefencial, etc. 

A "Capacidade" é a capacidade da aproximação ou das faixas em separado 
quando há mais de uma faixa de circulação, corrigida pelos parâmetros que a restringem. 
A capacidade de uma faixa de circulação básica de 3,6 metros de largura sem nenhum 
impedimento é considerada como sendo de 1.700 veículos por hora. 

A "Razão v/c" é a razão entre o volume corrigido e a capacidade corrigida da 
aproximação. Quando a razão v/c atinge a unidade o Nível de Serviço sempre é 
considerado com "F". 

A "Demora" é o atraso que o veículo ganha em seu tempo de percurso ao 
encontrar uma interseção na qual deve dar preferência para outro veículo. Os veículos 
em movimentos prioritários têm demora igual a zero ao passar pelo cruzamento. 

Por fim, o "Nível de Serviço" é um critério para avaliação da forma como a 
interseção está operando e suas correlações com a demora estão descritas acima. 
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As figuras de mérito para as duas interseções considerando o período da manhã 
e da tarde são apresentadas no Anexo XIX. 

5.3.4.5.1. Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

A Tabela 5.113 e a Tabela 5.114 apresentam as principais informações em 
relação a interseção entre a Rua Domingos Puppi e a Avenida Mato Grosso, 
considerando os períodos da manhã e tarde respectivamente. 

Tabela 5.113 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e Avenida Mato Grosso 
para o período da manhã 

Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Atual – Manhã 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ERD ERD 

Volume Ajustado (vph) 4 2 33 98 

Capacidade (vph) 1.397 1.631 859 892 

Razão v/c 0,00 0,00 0,04 0,11 

Demora da Entrada (s) 7,6 7,2 9,4 9,5 

Nível de Serviço (NS) A A A A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 5.114 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e Avenida Mato Grosso 
para o período da tarde 

Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Atual – Tarde 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ERD ERD 

Volume Ajustado (vph) 12 2 4 103 

Capacidade (vph) 1.475 1.625 910 926 

Razão v/c 0,01 0,00 0,00 0,11 

Demora da Entrada (s) 7,5 7,2 9,0 9,4 

Nível de Serviço (NS) A A A A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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As simulações demonstram que a interseção da Rua Domingos Puppi e Avenida 
Mato Grosso opera totalmente dentro de sua capacidade, com nível de serviço "A" em 
todas as aproximações, com demoras muito baixas para os volumes de tráfego ora 
praticados nos horários de pico. 

5.3.4.5.2. Avenida Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni 

Os resumos das figuras de mérito para a interseção entre a Avenida Mato Grosso 
e a Rua Marcos Rigoni, para os períodos da manhã e da tarde são apresentados na 
Tabela 5.115 e na Tabela 5.116, respectivamente. 

Tabela 5.115 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Marcos Rigoni 
para o período da manhã 

Avenida Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni 

Atual – Manhã 

Sentido > Oeste > Norte 

Faixas ER ED 

Volume Ajustado (vph) 12 20 

Capacidade (vph) 1.383 897 

Razão v/c 0,01 0,02 

Demora da Entrada (s) 7,6 9,1 

Nível de Serviço (NS) A A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 5.116 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Marcos Rigoni 
para o período da tarde 

Avenida Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni 

Atual – Tarde 

Sentido > Oeste > Norte 

Faixas ER ED 

Volume Ajustado (vph) 15 24 

Capacidade (vph) 1.423 820 

Razão v/c 0,01 0,03 

Demora da Entrada (s) 7,6 9,5 

Nível de Serviço (NS) A A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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Assim como para a interseção entre a Rua Domingos Puppi e Avenida Mato 
Grosso, as simulações mostram que a interseção entre a Avenida Mato Grosso e a Rua 
Marcos Rigoni opera totalmente dentro de sua capacidade, com nível de serviço "A" em 
todas as aproximações, com demoras muito baixas para os volumes de tráfego ora 
praticados nos horários de pico. 

5.3.4.6. Diagnóstico de Cenários Futuros 

Para diagnosticar o sistema viário no futuro, sem considerar a implantação do 
empreendimento proposto, foram considerados dois cenários. Cabe salientar que para a 
previsão futura foi considerado o empreendimento vizinho em etapa de licenciamento 
ambiental, conforme Estudo de Impacto Ambiental disponibilizado no site do Instituto 
Ambiental do Paraná – IAP: 

 Cenário 1 – Futuro em 2020, sem Alphaville e sem empreendimento vizinho; 

 Cenário 2 – Futuro em 2045 sem Alphaville e com empreendimetno vizinho. 

O Cenário 1 foi estabelecido como base de comparação para os cenários futuros, 
considerando o crescimento vegetativo do tráfego no sistema viário até o ano do inicio 
da ocupação dos empreendimentos. 

No Cenário 2 se verifica a possível interferência do empreendimento vizinho sobre 
o sistema viário, mas sem considerar o impacto causado pela implantação do Alphaville 
Paraná. 

No Item 9.2.3.9. Aumento do Tráfego de Veículos e Máquinas também são 
apresentados cenários futuros do tráfego nas vias regionais, contudo, por considerarem 
a inserção do empreendimento proposto foram tratados como prognóstico ambiental. 

5.3.4.6.1. Projeção do Crescimento do Tráfego 

Na ausência de estatísticas que demonstrem o crescimento da circulação de 
veículos na cidade de Campo Largo nos últimos anos e que possam servir de base para 
uma estimativa de crescimento desta circulação (Tabela 5.117), utilizou-se a média 
anual de crescimento do PIB nacional, que sempre demonstrou uma boa aderência com 
a média da circulação de veículos em outras cidades nos últimos anos. Esta taxa de 
crescimento é diferente da taxa de crescimento da frota de veículos da cidade, dada a 
facilidade de aquisição dos mesmos. 
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Tabela 5.117 – Evolução da Frota de Campo Largo 

Ano Frota Taxa Anual 

2010 50.749 - 

2011 55.627 9,61% 

2012 60.222 8,26% 

2013 64.109 6,45% 

2014 67.667 5,55% 

2015 70.678 4,45% 

Média - 6,87% 

 

A projeção das taxas de crescimento da circulação de veículos em períodos 
maiores mostra-se uma tarefa incerta, visto que as projeções de crescimento da 
macroeconomia para os anos de 2015 e 2016 eram positivas e a realidade mostrou-se 
de forma diferente, impondo ao País uma recessão. A média de crescimento do PIB 
nacional entre os anos de 2006 e 2016 foi de 2,7% ao ano. As projeções divulgadas pelo 
Ministério do Planejamento, no Plano Plurianual em 2014 previam uma recessão de -
1,8% em 2015 e um crescimento de 0,2% em 2016, com o paulatino retorno a 
normalidade após esta data. Mas, dados os fatores políticos, a recessão em 2015 foi de 
-3,8% e a prevista para 2016 é de -3,6%. 

Na Tabela 5.118 foi compilado o PIB já aferido com o projetado para os anos 
vindouros informando um crescimento médio, para um período de 14 anos, de 2,0% ao 
ano. 

Tabela 5.118 – PIB Brasil entre os anos de 2006 e 2020 

Ano PIB Nacional (%) 
Previsão PPA 2016 

– 2019 (%) 
MIX 

2020  2,5 2,5 

2019  2,5 2,0 

2018  2,0 1,7 

2017  1,7 0,2 

2016 -3,6 0,2 -3,6 

2015 -3,8 -1,8 -3,8 

2014 0,1  0,1 

2013 2,7  2,7 

2012 1,8  1,8 

2011 3,9  3,9 

2010 7,6  7,6 
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Ano PIB Nacional (%) 
Previsão PPA 2016 

– 2019 (%) 
MIX 

2009 -0,3  -0,3 

2008 5,2  5,2 

2007 6,1  6,1 

2006 4,0  4,0 

Média 2,7 1,5 2,0 

Fonte: IBGE e Ministério do Planejamento 

Por outro lado, considerando a contagem populacional do IBGE nos últimos 24 
anos vemos na Tabela 5.119, que Campo Largo teve um crescimento médio de 2,3% ao 
ano. 

Tabela 5.119 – Crescimento da população de Campo Largo 

Ano 
População de 
Campo Largo 

Taxa de 
Crescimento no 

Período 

Taxa de 
Crescimento Anual 

1991 42.523   

1996 82.712 14,0% 2,7% 

2000 92.782 12,2% 2,9% 

2007 105.492 13,7% 1,9% 

2010 112.377 6,5% 2,1% 

2015 124.098 10,4% 2,0% 

Média - - 2,3% 

Fonte: IBGE 

Para efeito de cálculo das capacidades, os fluxos foram projetados utilizando taxa 
anual de 2% linearmente para o ano de início da ocupação em 2020 e para o ano de 
ocupação máxima esperada de 85% em 25 anos a partir do início da ocupação, em 2045 
(Tabela 5.120). 

Tabela 5.120 – Fatores de multiplicação para ajuste de tráfego futuro 

Fatores de Multiplicação 

2020 1,08243216 

2045 1,77584469 
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5.3.4.6.2. Cenário 1 – Futuro em 2020, sem Alphaville e sem 
Empreendimento Vizinho 

No cenário 1 temos somente o crescimento vegetativo dos fluxos de tráfego na 
infraestrutura viária existente. 

Como nas contagens realizadas e no horário de pico havia alguns fluxos com valor 
numérico zero, ao se projetar o tráfego futuro para os anos de 2020 e 2045 estes valores 
nulos, matematiccamente não teriam crescimento algum. Tomou-se a liberdade de 
substituir todos os valores nulos pela unidade, que assim puderam ser ajustados para 
valores positivo no ano de projeto (Tabela 5.121 e Tabela 5.122). 
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Tabela 5.121 – Volumes de tráfego para o Cenário1 – 2020 – Rua Domingos Puppi 

Faixa Horária 
Fluxo / Veículos 

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

2020 Manhã 

07:00 – 07:15 1 1 13 9 1 1 1 4 1 1 1 1 36 

07:15 – 07:30 2 6 14 8 1 1 1 5 1 1 1 1 43 

07:30 – 07:45 3 6 17 9 1 1 1 8 1 1 1 1 51 

07:45 – 08:00 1 1 12 3 1 1 1 1 1 1 1 1 26 

TOTAL 8 15 56 28 4 4 4 18 4 4 4 4 156 

PHF 0,58 0,58 0,81 0,81 1,00 1,00 1,00 0,61 1,00 1,00 1,00 1,00  

HV 0% 5% 15% 29% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 33%  

2020 Tarde 

17:30 – 17:45 1 2 23 3 1 1 1 1 1 1 2 1 39 

17:45 – 18:00 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

18:00 – 18:15 4 1 12 3 1 1 1 1 1 1 1 3 31 

18:15 – 18:30 2 2 13 3 2 1 1 1 1 1 1 1 30 

TOTAL 9 6 60 11 5 4 4 4 4 4 5 6 124 

PHF 0,50 0,75 0,65 0,83 0,63 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,50  

HV 43% 13% 6% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22%  
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Tabela 5.122 – Volumes de tráfego para o Cenário 1 – 2020 – Rua Marcos Rigoni 

Faixa Horária 
Fluxo / Veículos 

Total 
1 2 3 4 5 6 

2020 Manhã 

07:00 – 07:15 12 1 1 2 1 14 31 

07:15 – 07:30 12 1 3 2 1 12 31 

07:30 – 07:45 17 3 3 1 1 16 42 

07:45 – 08:00 16 1 1 1 1 16 37 

TOTAL 57 6 8 6 4 58 142 

PHF 0,83 0,50 0,67 0,75 1,00 0,90  

HV 14% 29% 6% 25% 36% 15%  

2020 Tarde 

17:30 – 17:45 6 3 1 1 1 27 40 

17:45 – 18:00 13 4 1 1 1 15 36 

18:00 – 18:15 12 3 1 3 1 18 39 

18:15 – 18:30 13 1 3 1 1 12 31 

TOTAL 44 12 6 6 4 73 146 

PHF 0,85 0,69 0,50 0,50 1,00 0,67  

HV 8% 13% 0% 44% 0% 9%  

 

Com os valores encontrados na projeção foram calculados a capacidade e o nível 
de serviço para os movimentos nas interseções. 

Os cálculos demonstram que em 2020, no início da implantação dos residenciais, 
a interseção estará operando completamente dentro da capacidade, com demoras 
abaixo de 10 segundos e nível de serviço "A" em todas as aproximações nos dois 
horários de pico (Tabela 5.123 e Tabela 5.124), com exceção da aproximação da Rua 
Domingos Puppi que vem da BR-277 e converge para a esquerda que estará operando 
em NS "B" para o período da manhã, mas com demora de 10,2 segundos por veículo, 
apenas 0,2 segundos por veículo acima do NS "A". As Figuras de Mérito da simulação 
para essa interseção, considerando o cenário futuro para 2020 (Cenário 1) estão no 
Anexo XIX. 
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Tabela 5.123 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e Avenida Mato Grosso 
para o período da manhã – Cenário 1 

Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Cenario 1 – 2020 – Manhã 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ERD ERD 

Volume Ajustado (vph) 16 8 51 112 

Capacidade (vph) 1.379 1.609 844 808 

Razão v/c 0,01 0,00 0,06 0,14 

Demora da Entrada (s) 7,6 7,2 9,5 10,2 

Nível de Serviço (NS) A A A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

Tabela 5.124 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e Avenida Mato Grosso 
para o período da tarde – Cenário 1 

Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Cenario 1 – 2020 – Tarde 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ERD ERD 

Volume Ajustado (vph) 12 8 24 124 

Capacidade (vph) 1.459 1.617 875 878 

Razão v/c 0,01 0,00 0,03 0,14 

Demora da Entrada (s) 7,5 7,2 9,2 9,8 

Nível de Serviço (NS) A A A A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

5.3.4.6.3. Cenário 2 – Futuro em 2045 sem Alphaville e com 
Empreendimento Vizinho 

Utilizando as formulas de Torquato, conforme detalhamento apresentado no Item 
9.2.3.9 Aumento do Tráfego de Veículos e Máquinas, foi gerada uma simulação 
considerando o empreendimento vizinho (Condomínio rio Verde) com previsão de 762 
lotes, conforme projeto apresentado no Estudo de Impacto Ambiental disponibilizado 
pelo Instituto Ambiental do Paraná em seu site (www.iap.pr.gov.br), para o ano de 2045, 
sem considerar a inserção do Alphaville Paraná. Para este cenário foram calculadas as 
viagens a serem geradas para o pico da manhã e para o pico da tarde (Tabela 5.125). 

http://www.iap.pr.gov.br/
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Tabela 5.125 – Viagens estimadas nos picos da manhã e tarde pelo Condomínio Rio Verde 

Ano 2045 

Viagens 
Viagens no Pico 

Manhã Tarde 

Viagens Geradas 1.098 955 

Entrando 351 487 

Saindo 747 468 

 

As viagens geradas foram alocadas no sistema viário considerando como origem 
e destino das viagens os polos dos municípios de Campo Largo, Curitiba e Araucária 
(Tabela 5.126). A metodologia adotada para alocação das viagens é apresentada no 
Item 9.2.3.9 Aumento do Tráfego de Veículos e Máquinas. 

Tabela 5.126 – Distribuição das viagens conforme origem e destino nos períodos de pico 

Ano 2045 

Origem / Destino 
Manhã Tarde 

Entrando Saindo Entrando Saindo 

Campo Largo 53 112 73 71 

Curitiba 281 598 390 374 

Araucária 17 37 24 23 

TOTAL 351 747 487 468 

 

Foram geradas simulações de trajeto considerando como origem / destino os três 
municípios (Campo Largo, Curitiba e Araucária) e a área proposta para o 
empreendimento Alphaville Paraná utilizando o roteador do “Google Maps” (Figura 5.381 
a Figura 5.386). 

A interseção da Rua Marcos Rigoni com a Avenida Mato Grosso não foi avaliada 
nos cenários de previsão futura uma vez que o método de roteamento utilizado não a 
considerou para entradas e saídas dos empreendimentos. 

Sendo assim, foi realizada a pesquisa nessa interseção somente para aferir o 
tráfego existente no trecho da Avenida Mato Grosso. 
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Fonte: Google Maps 

Figura 5.381 – Rota entre Condomínio Rio Verde e Campo Largo 

 

 
Fonte: Google Maps 

Figura 5.382 – Rota entre Campo Largo e Condomínio Rio Verde 
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Fonte: Google Maps 

Figura 5.383 – Rota entre Condomínio Rio Verde e Curitiba 

 

 
Fonte: Google Maps 

Figura 5.384 – Rota entre Curitiba e Condomínio Rio Verde 
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Fonte: Google Maps 

Figura 5.385 – Rota entre Condomínio Rio Verde e Araucária 

 

 
Fonte: Google Maps 

Figura 5.386 – Rota entre Araucária e Condomínio Rio Verde 

 

Com as rotas selecionadas as únicas interseções impactadas pela implantação 
do Empreendimento Rio Verde serão as do cruzamento da Rua Domingos Puppi com a 
Avenida Mato Grosso e o acesso ao próprio condomínio. 

Neste cenário foram considerados os fluxos projetados para o ano de 2045 aos 
quais foram somados os fluxos gerados pelo Condomínio Rio Verde. As Figuras de 
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Mérito para as interseções analisadas neste cenário se encontram no Anexo XIX. A 
seguir é apresentado um resumo dos resultados obtidos. 

5.3.4.6.3.1. Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Os fluxos incidentes na interseção entre a Rua Domingos Puppi e Avenida Mato 
Grosso (Figura 5.387) considerando o Condomínio Rio Verde tiveram seus Níveis de 
Serviço alterados pelo aporte do tráfego gerado por esse empreendimento, conforme 
pode ser visualizado na Tabela 5.127 e na Tabela 5.128. 

   
Figura 5.387 – Fluxograma da interseção da Rua Domingos Puppi x Avenida Mato 

Grosso para os períodos da Manhã e Tarde respectivamente 

 

Tabela 5.127 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e Avenida Mato Grosso 
para o período da manhã – Cenário 2 

Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Cenário 2 – 2045 – Manhã 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ER ER 

Volume Ajustado (vph) 21 65 7 102 

Capacidade (vph) 173 310 1.089 749 

Razão v/c 0,12 0,21 0,01 0,14 

Demora da Entrada (s) 28,7 19,7 8,3 10,6 

Nível de Serviço (NS) D C A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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Tabela 5.128 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e Avenida Mato Grosso 
para o período da tarde – Cenário 2 

Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Cenário 2 – 2045 – Tarde 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ER ER 

Volume Ajustado (vph) 29 37 7 108 

Capacidade (vph) 188 271 970 998 

Razão v/c 0,15 0,14 0,01 0,11 

Demora da Entrada (s) 27,6 20,4 8,7 9,0 

Nível de Serviço (NS) D C A A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

5.3.4.6.3.2. Rua Domingos Puppi x Acesso ao Condomínio Rio 
Verde 

Considerando a simulação gerada a partir da estimativa de fluxo da interseção do 
empreendimento Condomínio Rio Verde com a rua Domingos Puppi (Figura 5.388) para 
o ano de 2045, nota-se que haverá uma demora significativa no período da manhã para 
quem deixa o referido empreendimento sentido Rodovia BR-277 pela Rua Domingos 
Puppi, tendo um nível de serviço “F”, enquanto que saindo à direita do empreendimento 
o Nivel de Serviço será “A”. Vindo do sul para o Condominio Rio Verde, pela Rua 
Domingo Puppi, o Nível de Serviço será “A” (Tabela 5.129). Para o período da tarde, o 
nível de serviço será “D” para quem deixa o Condomínio Rio Verde sentido Rodovia BR-
277 pela Rua Domingos Puppi, “B” para quem deixa o referido empreendimento sentido 
sul, também pela Rua Domingos Puppi, e “A” para quem segue pela Domingos Puppi 
sentido norte e adentra à esquerda no condomínio (Tabela 5.130). 
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Figura 5.388 – Fluxograma da interseção da Rua Domingos Puppi x Acesso ao 

Condomínio Rio Verde para os períodos da Manhã e Tarde respectivamente 

 

Tabela 5.129 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e Acesso ao Condomínio 
Rio Verde para o período da manhã – Cenário 2 

Rua Domingos Puppi x Acesso Cond. Rio Verde 

Cenário 2 – 2045 – Manhã 

Sentido > Leste > Norte 

Faixas L R L 

Volume Ajustado (vph) 788 41 18 

Capacidade (vph) 771 927 1.361 

Razão v/c 1,02 0,04 0,01 

Demora da Entrada (s) 61,2 9,1 7,7 

Nível de Serviço (NS) F A A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 5.130 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e Acesso ao Condomínio 
Rio Verde para o período da tarde – Cenário 2 

Rua Domingos Puppi x Acesso Cond. Rio Verde 

Cenário 2 – 2045 – Tarde 

Sentido > Leste > Norte 

Faixas L R L 

Volume Ajustado (vph) 494 25 26 

Capacidade (vph) 608 736 988 
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Rua Domingos Puppi x Acesso Cond. Rio Verde 

Cenário 2 – 2045 – Tarde 

Razão v/c 0,81 0,03 0,03 

Demora da Entrada (s) 31,5 10,1 8,7 

Nível de Serviço (NS) D B A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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6. FRAGILIDADES AMBIENTAIS 

A metodologia proposta para esta análise, seguindo a Figura 1 citada no Item 
Apresentação, no início deste documento, demonstra se há ou não necessidade de 
retornar à fase de adequação de projeto. Neste caso em especial, após a realização da 
diagnose ambiental com um pré-projeto para ser analisado, a fragilidade ambiental indica 
se existem áreas de fragilidade alta sofrendo intervenção sem necessidade e/ou com 
alternativa locacional com menor impacto. Dessa forma, ao invés de passar para a 
próxima fase do EIA que é a avaliação prognóstica, o projeto retorna para as devidas 
adequações sob o ponto de vista de concepção urbanística. 

O estudo da fragilidade ambiental na Área Específica de Análise Ambiental – 
Fazenda Timbutuva, tem por objetivo identificar a sensibilidade do meio a impactos 
ambientais, ante a urbanização do mesmo conforme projeto proposto, em função das 
características físicas e bióticas diagnosticadas na área em questão. 

Este estudo visa à apresentação das áreas com maior ou menor capacidade de 
absorção de possíveis alterações, bem como aquelas com maior necessidade de 
intervenção para regularização ambiental, sem que haja perda de qualidade ambiental 
na área como um todo. 

A metodologia utilizada consiste em uma adaptação dos estudos de ROSS (1994) 
para Fragilidade Potencial, que considera a análise integrada de informações de relevo 
e tipos de solo na determinação da fragilidade ambiental. 

Neste estudo, dois fatores foram incluídos na análise: a distância em relação aos 
recursos hídricos superficiais e a cobertura vegetal. De acordo com o Código Florestal 
vigente, as áreas no entorno dos corpos d’água são Áreas de Preservação Permanente 
(APPs). A manutenção de faixas de vegetação natural ao longo dos cursos d’água 
constitui uma medida de controle da poluição difusa proveniente de escoamento das 
águas das chuvas, além de proporcionar a sobrevivência da fauna e da flora, garantindo 
a manutenção da biodiversidade local. A cobertura vegetal foi considerada neste caso 
para destacar as áreas com cobertura vegetal natural a serem preservadas, priorizando 
a intervenção em áreas já degradadas ou que apresentam utilização agrícola. 

Os Fatores foram manipulados em ambiente de geoprocessamento, com 
informações georreferenciadas, pela técnica de avaliação por múltiplos critérios presente 
nos módulos de suporte à decisão em SIG (Sistemas de Informação Geográfica), como 
preconizado por DONHA (2003). 

Para tornar possível a integração desses fatores, foi necessário fazer a sua 
padronização, de maneira que ficassem em uma mesma escala de valores. Tal 
padronização se deu por meio da rotina “Fuzzy”, pelo qual há a possibilidade de se criar 
uma curva que represente a variação dos valores de cada fator em função da sua 
influência na fragilidade da área considerada. Durante o processo é feita a redistribuição 
das informações das imagens no espaço de 256 (0 a 255) níveis, utilizando-se os 
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critérios adotados para análise da fragilidade, sendo que o objetivo é fazer com que os 
valores baixos, ou próximos a zero, representem áreas com fragilidade baixa e os valores 
altos, ou próximos a 255, indiquem áreas com alta fragilidade. A Tabela 6.1 mostra a 
classe de fragilidade ambiental em relação aos valores de 0 a 255. Após a padronização 
atribuíram-se pesos de importância a cada um dos fatores da análise em função da sua 
influência na caracterização da fragilidade ambiental. 

Tabela 6.1 – Valores de 0 a 255 utilizados para classificar a fragilidade ambiental 

Classes de Fragilidade Valores dos Intervalos 

1 – Muito Baixa 0 a 50 

2 – Baixa 50 a 100 

3 – Média 100 a 150 

4 – Alta 150 a 200 

5 – Muito Alta 200 a 255 

 

6.1. Fatores Envolvidos na Análise 

Na análise da fragilidade foram avaliadas várias características ambientais da 
área, tais como declividade, tipo de solo, proximidade dos recursos hídricos e tipo de 
cobertura vegetal. Para isso foram geradas algumas imagens a partir das informações 
cartográficas do diagnóstico ambiental. As imagens tiveram suas legendas ordenadas 
de acordo com os critérios estabelecidos para análise, baseados nas informações de 
Ross (1994) e na opinião de consultores responsáveis pelos levantamentos feitos na 
Área Específica de Análise Ambiental para fragilidade ambiental correspondente. 

Cada um destes aspectos ambientais, denominados fatores da análise, possui 
uma unidade ou classificação específica. Por exemplo, na declividade, a unidade 
utilizada é a porcentagem, na distância dos rios a unidade é o metro e nas cartas de 
solos e vegetação são classes. A rotina de padronização “Fuzzy” tem por finalidade 
colocar todas as imagens que serão usadas na análise em uma mesma escala, para 
tornar possível a integração de todos os dados em ambiente de geoprocessamento. 

6.1.1. Declividade 

Na imagem utilizada na análise, cada pixel representa o valor de declividade em 
porcentagem correspondente as suas coordenadas X e Y. Para a análise de fragilidade 
o critério adotado foi baseado nas informações de Ross (1990), sendo que quanto maior 
a declividade maior é a fragilidade do ambiente. Como os valores da imagem estão em 
ordem crescente de declividade, esta já está ordenada de acordo com o critério adotado. 
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Para a padronização “Fuzzy“ do fator declividade foi utilizada uma curva sigmoidal 
crescente com os pontos de inflexão em 5% e 45% para representar a variação da 
fragilidade em função da declividade, ou seja, foi considerado que as declividades de 0% 
até 5% representam uma fragilidade muito baixa, ou nula, atribuindo-se, portanto o valor 
mínimo de 0 (zero); na escala de fragilidade, nas declividades de 5% a 45% a fragilidade 
aumenta com o aumento da declividade, e a partir de 45% de declividade, a fragilidade 
tende a muito alta, ou a valores próximos a 255. A padronização “Fuzzy” fez com que a 
imagem de declividade, antes com os valores expressos em porcentagem, ficasse agora 
com os valores distribuídos em uma escala de 0 (zero) a 255 (duzentos e cinquenta e 
cinco), de acordo com a fragilidade da área. A Figura 6.1 mostra a distribuição dos 
valores na curva utilizada para representar a fragilidade em função da declividade. 

 
Figura 6.1 – Curva sigmoidal crescente utilizada para representar a fragilidade em função 

da declividade 

 

6.1.2. Solos 

As classes de solos tiveram sua legenda ordenada de maneira decrescente em 
relação à resistência, ou seja, do solo com menor fragilidade para o de maior fragilidade. 
A ordenação foi feita com base em informações e resultados desenvolvidas por 
pesquisadores, como foi citado por Ross (1994), e ainda por meio da análise feita pelos 
consultores envolvidos no estudo da área, onde foram observadas as características de 
cada unidade de mapeamento. Assim, em ordem crescente de fragilidade, os solos foram 
ordenados da seguinte maneira (Tabela 6.2): 
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Tabela 6.2 – Classes de fragilidade considerando os solos com ocorrência na Área Específica 
de Análise Ambiental 

Classe de 
Fragilidade 

Legenda Classes de Solo 

1 TT 
Associação Antropossolo Sômico Mésclico+ Antropossolo 
Decapítico Parciálico + Antropossolo Decapítico Totalíco 

2 LVAd LVAd – LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico Húmico 

3 CXbd2 CXbd2 – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico Latossólico 

4 
CXbd1 CXbd1 – CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico Típico 

CHd CHd – CAMBISSOLO HÚMICO Distrófico Típico 

5 PAa PAa – ARGISSOLO AMARELO Alumínico Típico 

6 RLd RLd – NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico Típico 

7 
GXbd GXbd – GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico 

GMbd GMbd – GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico típico 

8 OXy OXy – ORGANOSSOLO HÁPLICO Hêmico típico 

 

Para a padronização Fuzzy foram atribuídos valores de 0 a 255 para cada tipo de 
solo em função da sua fragilidade ambiental. A Figura 6.2 mostra a curva sigmoidal 
crescente gerada com os valores atribuídos, utilizando como inflexões as unidades 
CXbd1 e RLd. 

 
Figura 6.2 – Curva utilizada para representar a fragilidade em função da classe de solo 
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6.1.3. Distância em Relação aos Recursos Hídricos 

Os critérios adotados na análise dos fatores relacionados à distância em relação 
aos recursos hídricos baseiam-se no princípio que quanto mais próxima a área estiver 
dos corpos d’água maior é a fragilidade dessa área. Tendo como base a Lei nº 12.651, 
de 25 de maio de 2012 (com alterações da Lei nº 12.727, de 2012), que revogou o Código 
Florestal Brasileiro instituído pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que 
estabelece as larguras das áreas de preservação permanente ao longo dos cursos 
d’água, de acordo com a largura destes, priorizando assim, o critério do valor funcional 
do recurso hídrico. As larguras mínimas fixadas pelo Código Florestal Brasileiro são: de 
30 metros para os rios de até 10 metros e, nas nascentes perenes num raio mínimo de 
50 metros. 

Para a padronização do fator distância dos rios considerou-se que a fragilidade 
diminui de acordo com o aumento da distância, e acima de 100m a distância dos rios 
não influencia mais na fragilidade da área, ficando então com valor zero. A Figura 6.3 
mostra a curva linear decrescente gerada com os valores atribuídos. 

 
Figura 6.3 – Curva linear decrescente utilizada para representar a fragilidade em função 

da distância dos rios 

 

6.1.4. Cobertura Vegetal 

O mapa de uso do solo foi utilizado na análise para indicar áreas com cobertura 
vegetal a serem preservadas, orientando a intervenção em áreas já alteradas, portanto, 
não foram utilizados os mesmos critérios preconizados por ROSS (1994), mas sim uma 
análise inversa, considerando maiores fragilidades para as áreas com cobertura vegetal. 
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O mapa de uso atual teve suas unidades classificadas em ordem decrescente de 
grau de proteção do solo, de acordo com os critérios adotados na classificação das áreas 
em relação a sua fragilidade (Figura 6.4). A Tabela 6.3 apresenta a classificação 
utilizada para este trabalho. 

Tabela 6.3 – Classes de fragilidade considerando o uso do solo e a cobertura vegetacional com 
ocorrência na Área Específica de Análise Ambiental 

Classe de 
Fragilidade 

Sigla Classes de Uso do Solo / Tipologia Vegetacional 

1 VIED Vias e Edificações 

2 

CEE Capão com espécies Exóticas 

RE Reflorestamento de Eucalyptus spp. (Myrtaceae – Eucalipto) 

TQ Taquaral (Merostachys sp.)  

PAS Pastagem 

AGR Agricultura 

3 
EPR Estágio Pioneiro de Regeneração 

BB Bambuzal (Bambusa sp.) e Bracatingal (Mimosa scabrella) 

4 

FOMMAEI 
Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária 

FOMMEI 
Floresta Ombrófila Mista Montana Estágio Inicial de Sucessão 
Secundária 

5 

FOMAEM 
Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária 

FOMMEM 
Floresta Ombrófila Mista Montana Estágio Médio de Sucessão 
Secundária 

6 VAR Vegetação com Influência Fluvial (Várzea) 
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Figura 6.4 – Curva utilizada para representar a fragilidade em função da cobertura 

vegetal 

 

A superfície formada pelos corpos d’água foram consideradas como fatores de 
corte, não tendo sua fragilidade analisada por se tratarem de feições restritivas e por 
serem tratadas na fragilidade relacionada a sua distância. 

6.2. Classificação por Múltiplos Critérios 

Para a geração dos mapas de fragilidade da área em estudo foi utilizada a 
metodologia de classificação por múltiplos critérios denominada Combinação Linear 
Ponderada, existente em módulos de suporte a decisão de programas de 
geoprocessamento, na rotina MCE (Multi Criteria Evaluation). 

Esta metodologia permite combinar e comparar todos os fatores que devem ser 
avaliados. Para isso, esses fatores devem ser padronizados para uma escala contínua 
de 0 a 255 (rotina Fuzzy), conforme etapas já realizadas, procurando evitar classificações 
Booleanas rígidas de uma área como absolutamente apta ou não apta. 

Com a utilização dessa metodologia é possível reter toda a variabilidade dos 
dados contínuos, possibilitando, ainda, que os fatores se compensem uns com os outros, 
ou seja, um escore de fragilidade muito alta em um fator para uma determinada área 
pode ser compensado por um escore de fragilidade muito baixa para outro fator. Tal 
compensação é determinada pelo estabelecimento de pesos de importância relativa dos 
fatores envolvidos. 
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6.2.1. Determinação dos Pesos de Importância Relativa 

Para o estabelecimento dos pesos de importância é feita uma comparação 
pareada entre os fatores. Esta definição se dá com os valores de importância de um fator 
em relação ao outro, seguindo os valores da escala de importância relativa (Tabela 6.4). 
Já a Tabela 6.5 mostra os pesos de importância dados a cada um dos fatores, após a 
comparação pareada. 

Tabela 6.4 – Comparação pareada entre os fatores 

Parâmetros para comparação pareada 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Extremamente 
Muito 

Fortemente 
Fortemente Moderadamente Igualmente Moderadamente Fortemente 

Muito 
Fortemente 

Extremamente 

Menos Importante Importante Mais Importante 

 

Comparação Pareada 

 Declividade Solos Dist. Hidrografia Uso do Solo 

Declividade 1 1 1 1 

Solos 3 1 1 1 

Dist. Hidrografia 5 3 1 1 

Uso do Solo 7 5 3 1 

 

Depois de gerados os valores de pesos de importância de cada fator, deve-se 
analisar a “Relação de Consistência” (Consistency ratio) que indica a probabilidade da 
matriz de relações ter sido gerada de forma aleatória. Além permite analisar os valores 
gerados de forma a determinar possíveis inconsistências do método. Saaty (1977) indica 
que valores superiores a 0,10 devem ser reavaliados. Nesta análise a Relação de 
Consistência foi de 0,02, portanto, aceitável. 

Tabela 6.5 – Pesos de importância atribuídos a cada fator 

Fatores Pesos de Importância Calculados 

Declividade 0,0349 

Solos 0,0683 

Uso do Solo 0,4033 

Distancia de Corpos d’Água 0,1645 

Nota: Relação de consistência dos pesos: 0,02 
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Para esta análise, considerando-se as particularidades da Área Específica de 
Análise Ambiental – Fazenda Timbutuva, considerou-se “Uso do Solo” e “Distância dos 
Corpos d’Água hídricos” como os fatores de maior importância, sendo estes muito 
fortemente e fortemente mais importantes respectivamente que os fatores “Solos” e 
“Declividade”. A importância da vegetação foi dada em relação aos aspectos legais e 
restritivos que regulamentam a questão tendo em vista a inserção desta área na APA do 
Rio Verde; já a distância dos recursos hídricos resulta da fragilidade destas áreas e da 
restrição legal em relação a sua ocupação, e neste caso considerou-se um peso um 
pouco superior em relação ao fator solos. Já em relação aos solos, a importância se deu 
pela presença de classes mais suscetíveis à erosão, além de classes hidromórficas, 
exigindo medidas de controle adequadas quando da sua ocupação, o que norteia a 
definição das áreas prioritárias para instalação do empreendimento, procurando 
direcionar a ocupação para áreas menos frágeis em relação a outras dentro do terreno. 

6.2.2. Combinação Linear Ponderada 

A rotina de Avaliação por Multicritérios (Multricriteria evaluation – MCE) sobrepõe 
ou soma os diferentes fatores, considerando os respectivos pesos de importância de 
cada uma. Em ambiente de geoprocessamento, o cálculo é feito pixel a pixel, gerando 
assim uma matriz de informação geográfica muito detalhada, quando comparada a uma 
simples análise Booleana, como exemplificado a Figura 6.5. 

 
Figura 6.5 – Exemplo de cálculo realizado na rotina de combinação linear ponderada 

(MCE) e na análise booleana 

 

Observando o exemplo da Figura 6.5, percebe-se que, se os pesos fossem iguais, 
o valor do pixel em determinada coordenada seria 88,75, ou seja, apesar de nos fatores 
3 e 4 a área possuir um escore bom, o valor dela seria reduzido por apresentar um escore 
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ruim para os fatores 1 e 2. Com o método de diferentes pesos, permite-se levar em conta 
a informação de que o fator 4 é o mais importante na análise do ambiente e os fatores 1 
e 2, que estão diminuindo o escore, têm uma importância baixa, fazendo com que o valor 
tenda a 255 e não a 0. Já na análise Booleana essa área seria considerada como 
absolutamente não apta, pois seu valor depois da multiplicação ficaria zero. 

6.3. Caracterização da Fragilidade Ambiental da Área Específica de Análise 
Ambiental 

Da integração dos fatores envolvidos na caracterização da fragilidade ambiental 
da Área Específica de Análise Ambiental por meio da metodologia de avaliação por 
múltiplos critérios, gerou uma matriz (imagem / raster) com valores variando de 0 a 255, 
onde aqueles próximos a 0 indicam menor fragilidade, enquanto que os valores próximos 
a 255 indicam maior fragilidade. 

Os dados dessa matriz foram reclassificados, gerando um mapa temático de 
Fragilidade Ambiental com cinco classes: fragilidade muito baixa (1), fragilidade baixa 
(2), fragilidade média (3), fragilidade alta (4) e fragilidade muito alta (5) (Figura 6.6). 

A Tabela 6.6 apresenta a quantificação das áreas de cada classe de fragilidade 
observada na Área Específica de Análise Ambiental. Estas informações permitem 
identificar as áreas de maior fragilidade e estabelecer um planejamento por classe, não 
significando, obviamente, que as ações devam ser desenvolvidas isoladamente. 

Tabela 6.6 – Quantificação das áreas na relação à Fragilidade Ambiental 

Classes de Fragilidade 
Ambiental 

Áreas 

m2 % 

1 – Fragilidade Muito Baixa 1.630.914,64 43,53 

2 – Fragilidade Baixa 302.887,65 8,08 

3 – Fragilidade Média 1.070.619,61 28,58 

4 – Fragilidade Alta 709.256,65 18,93 

5 – Fragilidade Muito Alta 33.096,83 0,88 

TOTAL 3.746.775,38 100,00 
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A Área Específica de Análise Ambiental apresenta 43,53% de sua superfície com 
fragilidade ambiental muito baixa, representada por locais afastados de corpos d’água, 
com uso do solo constituído predominantemente por plantios de Eucalyptus spp, com 
declividade plana a ondulada. 

A classe de fragilidade baixa foi identificada em 8,08% da Fazenda, condizendo 
com áreas de vegetação alterada, porém próximas a corpos d’água ou na transição entre 
as classes de fragilidade imediatamente superior e inferior. 

Aproximadamente 28,58% da Área Específica de Análise Ambiental apresenta 
fragilidade Média, onde, apesar de haver classes de vegetação nativa em estágio médio, 
estão mais afastadas de cursos hídricos ou atingem classes de solos menos suscetíveis 
a processos erosivos. 

Em 18,93% da Fazenda Timbutuva a classe de fragilidade é Alta, condizente com 
áreas de vegetação nativa em estágio médio ou áreas de várzea, próximas a corpos 
d’água. 

Apenas 0,88% da Área Específica de Análise Ambiental tem fragilidade Muito Alta. 
Essas áreas foram observadas próximas as nascentes em remanescentes florestas 
nativos em estágio médio, com declividades significativas. 

A partir desta situação de classes de fragilidade, houve o direcionamento do 
projeto de urbanização do terreno, procurando ocupar preferencialmente áreas de 
fragilidade muito baixa a média. 

Sendo assim, a Figura 6.7 apresenta o mapa de fragilidade ambiental da Área 
Específica de Análise Ambiental – Fazenda Timbutuva, com a sobreposição do projeto 
de urbanístico proposto, denominado de Alphaville Paraná. 

Essa análise permitiu um estudo das áreas preferenciais a serem ocupadas pelo 
empreendimento proposto, possibilitando direcionar a ocupação, priorizando áreas com 
menor fragilidade ambiental em relação a outras, e preservando os locais 
ambientalmente mais frágeis. Vale ressaltar que a análise objetivou a classificação da 
fragilidade comparativamente entre os diversos ambientes de ocorrência na Fazenda 
Timbutuva, não havendo relação com outras tipologias vegetais, de solos ou declividade 
existentes em outros locais. 

A Tabela 6.7 apresenta a quantificação das áreas a serem ocupadas pelo 
empreendimento em relação à fragilidade ambiental. 
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Tabela 6.7 – Quantificação das áreas de ocupação do Alphaville Paraná em relação à 
Fragilidade Ambiental 

Classes de Fragilidade 
Ambiental 

Áreas 

m2 % 

1 – Fragilidade Muito Baixa 870.427,39 85,47 

2 – Fragilidade Baixa 71.785,53 7,05 

3 – Fragilidade Média 66.605,93 6,54 

4 – Fragilidade Alta 9.410,69 0,92 

5 – Fragilidade Muito Alta 208,47 0,02 

TOTAL 1.018.438,01 100,00 

 

Nota-se que 99,06% do projeto atinge áreas com fragilidade muito baixa a média. 
Apenas 0,94% correspondem a áreas de maior fragilidade (alta a muito alta), 
possivelmente representadas por eventuais transposições do sistema viário sobre 
corpos d’água. No geral, se nota que as áreas privativas de quadras e lotes praticamente 
não incidem em áreas de maior fragilidade, que neste caso, serão destinadas a 
preservação. 
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7. ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS 

O texto a seguir evidencia a compatibilidade do empreendimento imobiliário de 
uso residencial projetado com a legislação ambiental em vigor, de modo a ser licenciado 
com segurança jurídica. 

Essa compatibilidade é verificada por meio de um silogismo, no qual a premissa 
menor é o conjunto dos dados do imóvel e da sua caracterização ambiental, a qual foi 
diagnosticada no presente Estudo de Impacto Ambiental e que ora é submetida à 
premissa maior, isto é, às normas jurídicas ambientais em vigor, o que resulta na 
verificação e identificação das restrições legais ambientais ao projeto proposto. 

O imóvel objeto do presente estudo, tem 3.746,775,38m² (374,67 hectares) de 
área e está localizada na Área de Proteção Ambiental – APA do Rio Verde, no trecho 
contido no território do Município de Campo Largo, Estado do Paraná. 

De acordo com a caracterização hidrográfica realizada no presente estudo, na 
Área Específica de Análise Ambiental foram identificadas as seguintes tipologias 
hídricas: nascentes, canais fluviais, drenos artificiais, reservatórios, acumulações d’água 
e áreas úmidas. E, com relação ao relevo, a área objeto do EIA (Fazenda Timbutuva) é 
predominantemente suave ondulado (3 a 8%) a forte ondulado (20 a 45%) 
(3.400.114,05m² ou 90,75%). 

No tocante à vegetação, foram identificadas as seguintes tipologias vegetacionais 
nativas: Floresta Ombrófila Mista (Aluvial e Montana) nos estágios inicial e médio de 
sucessão secundária, bem como no estágio pioneiro de regeneração, e Vegetação 
Pioneira com Influência Fluvial (Várzea). Ademais, foram identificadas ainda áreas com 
reflorestamento de Eucalipto (Eucalyptus spp), bosque com exóticas, pequenas porções 
com bambuzal (Bambusa sp), taquaral (Merostachys sp) e bracatingal (Mimosa 
scabrella), áreas de pastagem (Brachiaria spp) e agricultura, além de vias e edificações. 

Além disso, foram identificados 119 indivíduos arbóreos isolados situados nas 
margens das vias internas e nas bordas dos capões de reflorestamento, sendo 118 da 
espécie Araucaria angustifolia (Pinheiro do Paraná) e 1 da espécie Butia eriospatha 
(Butiá). Já em meio à Floresta Ombrófila Mista (Aluvial e Montana) nos estágios inicial e 
médio de sucessão secundária e das áreas com reflorestamento de Eucalyptus sp., 
foram identificados indivíduos das espécies Araucaria angustifolia (Pinheiro do Paraná), 
Dicksonia sellowiana (Xaxim), Roupala brasiliensis (Carvalho brasileiro) e Maytenus 
ilicifolia (Espinheira santa). 

Durante o levantamento de fauna realizado no terreno avaliado não foram 
evidenciadas espécies registradas com status de conservação ou que se enquadrem nas 
diversas categorias de ameaças de extinção, segundo as listas oficias de espécies da 
fauna ameaçadas de extinção. Apesar disso, cabe salientar que na região onde se insere 
a Área Específica de Análise Ambiental há registros (dados secundários de literatura 
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científica) de algumas espécies da fauna nativa enquadradas em diferentes categorias 
de ameaça. 

Sobre o uso e ocupação na atualidade, na Área Expecífica de Análise Ambiental 
são desenvolvidas atividades agrosilvipastoris, com áreas de pastagem de bovinos, de 
reflorestamento de Eucalyptus sp., bem como vias internas e edificações. Além disso, 
duas linhas de transmissão de energia elétrica (Área 1 e Área 2) e um gasoduto (Área 2 
e Área 3) atravessam a Fazenda Timbutuva. 

Por fim, conforme já descrito no Item 3.1. Fazenda Timbutuva, entre as décadas 
de 30 e 40 do Século XX, a Área Específica de Análise Ambiental foi objeto de atividades 
de mineração para exploração de ouro, havendo ainda estruturas remanescentes de tal 
uso e ocupação. 

7.1. Índice da Legislação Consultada 

Na Tabela 7.1 é apresentada a listagem da legislação de âmbito federal, estadual 
e municipal, aplicável ao empreendimento imobiliário de uso residencial proposto e às 
respectivas feições ambientais do imóvel, identificadas pelos estudos do diagnóstico 
ambiental, os quais são os pontos de partida para o presente silogismo. 
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Tabela 7.1 – Listagem da legislação consultada para análise legal do terreno avaliado 

Ato 
Normativo 

Número Ano Assunto Esfera 

Lei 6.766 1979 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências Federal 

Lei 6.938 1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 
e aplicação, e dá outras providências. 

Federal 

Resolução 1 1986 
Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para 
uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente 

Federal 

Decreto s/n 1996 
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de 
servidão de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, terrenos que 
menciona. 

Federal 

Resolução 
CONAMA 

237 1997 
Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o 
licenciamento ambiental 

Federal 

Lei 9.503 1997 Institui o Código de Trânsito Brasileiro Federal 

Lei 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. 

Federal 

Lei 11.428 2006 
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 
providências. 

Federal 

Decreto 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. 

Federal 

Lei 
Complementar 

140 2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao 

Federal 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

610 
 

Ato 
Normativo 

Número Ano Assunto Esfera 

combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e 
da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Lei 12.651 2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as 
Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Federal 

Lei 12.727 2012 

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, 
o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o §2º do art. 
4º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Federal 

Portaria 443 2014 
Reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da 
“Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção” 

Federal 

Portaria 444 2014 
Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da 
“Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção” 

Federal 

Lei 11.054 1995 Dispõe sobre a Lei Florestal do Estado do Paraná. Estadual 

Resolução 
SEMA 

31 1998 
Dispõe sobre o licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização florestal e 
anuência prévia para desmembramento e parcelamento de gleba rural. 

Estadual 

Lei 12.248 1998 Cria o Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais da RMC Estadual 

Decreto 2.375 2000 
Institui a Área de Proteção Ambiental do Rio Verde, denominada APA do Rio Verde, localizada 
nos municípios de Araucária e Campo Largo, Estado do Paraná. 

Estadual 

Decreto 3.320 2004 
Aprova os critérios, normas, procedimentos e conceitos aplicáveis ao Sistema de 
Manutenção, Recuperação e Proteção de Reserva Legal e Áreas de Preservação 
Permanente – SISLEG. 

Estadual 
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Ato 
Normativo 

Número Ano Assunto Esfera 

Resolução 
CEMA 

65 2008 
Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem 
adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente 
e adota outras providências. 

Estadual 

Decreto 6.194 2012 
Declara as Áreas de Interesse de Mananciais de Abastecimento Público para a Região 
Metropolitana de Curitiba e dá outras providências 

Estadual 

Decreto 6.796 2012 
Altera e atualiza o Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção Ambiental 
denominada APA do Rio Verde. 

Estadual 

Resolução 
SEMA 

26 2013 
Dispõe sobre critérios e procedimentos para composição de Equipe Técnica Multidisciplinar, 
Consultores e Empresas de Consultoria Ambiental para elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA. 

Estadual 

Resolução 
CEMA 

88 2013 
Estabelece critérios, procedimentos e tipologias para o licenciamento ambiental municipal de 
atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto de âmbito local 
e determina outras providências. 

Estadual 

Decreto 8.680 2013 
Institui o Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado do Paraná SICAR-PR e adota 
demais providências. 

Estadual 

Decreto 10.266 2014 
Define critérios e estabelece as condições necessárias para a inclusão de áreas úmidas como 
áreas de preservação permanente e sua utilização. 

Estadual 

Lei 18.295 2014 
Institui, nos termos do art. 24 da Constituição Federal, do Programa de Regularização 
Ambiental das propriedades e imóveis rurais, criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012. 

Estadual 

Decreto 745 2015 
Regulamenta o ordenamento territorial das áreas de mananciais de abastecimento público 
situadas na Região Metropolitana de Curitiba. 

Estadual 

Lei 1.813 2005 
Dispõe sobre a hierarquização e traçado básico do Sistema Viário, e traça as diretrizes para 
o arruamento do Município de Campo Largo, e dá outras providências. 

Municipal 
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Ato 
Normativo 

Número Ano Assunto Esfera 

Lei 1820 2005 Aprova medidas e demais especificações do perímetro urbano do Município de Campo Largo Municipal 

Lei 1.822 2005 
Dispõe sobre o parcelamento do solo, o remembramento, o desmembramento e a 
implantação de condomínios horizontais. 

Municipal 

Lei 1.963 2007 Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo do município de Campo Largo. Municipal 

Lei Orgânica - 2008 Lei Orgânica do Município de Campo Largo Municipal 

Lei 2.304 2011 
Estabelece normas para projetos de residências em série e condomínios residenciais e 
empresariais no município de Campo Largo/PR 

Municipal 

Decreto 282 2013 
Dispõem sobre normas para implantação de mecanismos de retenção de águas de chuva e 
contenção de cheias 

Municipal 
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7.2. Análise Legal 

7.2.1. Licenciamento Ambiental 

O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal nº 6.938/1981, o qual é obrigatório para a 
instalação e operação de empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental. 

A regulamentação do procedimento de licenciamento ambiental é tratada na 
Resolução CONAMA nº 237/1997, que inclui o parcelamento do solo com uma das 
atividades que merece passar por esse processo, bem como define os tipos de licenças 
a serem emitidas: 

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

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

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento 
ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 
determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação. 

Parágrafo único – As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada 
ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 
empreendimento ou atividade. 

Por sua vez, a Resolução CEMA nº 065/2008 segue no mesmo sentido em seu 
art. 2º. No que tange aos estudos ambientais necessários à obtenção do licenciamento 
ambiental junto ao órgão competente, devem ser consideradas as disposições da 
Resolução CONAMA nº 01/1986: 

Art. 2º Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA, a serem submetidos à 
aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter 
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, 
tais como: 
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... 

XV – Projetos urbanísticos, acima de 100ha ou em áreas consideradas 
de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos 
municipais e estaduais competentes; 

... 

Assim, caso o projeto urbanístico proposto pelo empreendedor ocupe uma área 
superior a 100ha (cem hectares) ou de projetos urbanísticos em áreas consideradas de 
relevante interesse ambiental, a critério do órgão ambiental competente, 
independentemente da área total prevista no projeto, seu licenciamento ambiental 
dependerá da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA. 

No mesmo sentido, segue a Resolução CEMA nº 065/2008, que em seu art. 58, 
XXIV, também determina a necessidade de elaboração de EIA/RIMA para 
empreendimentos imobiliários inseridos em áreas prioritárias para a conservação, como 
é o caso. Afinal, o empreendimento ora sob análise está inserido na Área de Proteção 
Ambiental – APA do Rio Verde (Item 7.2.2.3. Unidades de Conservação, Espécies 
Ameaçadas e Compensação Ambiental) e na área de proteção de manancial de 
abastecimento público do Rio Verde (Item 7.2.2.4. Proteção de Mananciais). 

Além disso, a referida Resolução CONAMA nº 01/986 determina em seu art. 6º 
qual é o conteúdo mínimo desses estudos e as atividades que devem ser contempladas. 
Por sua vez, a Resolução SEMA nº 26/2013 (art. 2º) ainda preceitua que o EIA/RIMA 
deve apresentar respostas para: I. Efetiva sustentabilidade econômica, social, cultural e 
ambientalmente do empreendimento; II. Existência de alternativas para obtenção dos 
produtos / serviços oriundos da implantação do empreendimento, sem que seja 
necessário provocar impactos ambientais; III. Eliminação ou minimização dos impactos 
negativos; IV. Se não evitáveis ou minimizáveis, indicação de medidas mitigatórias e/ou 
compensatórias que devam ser adotadas para que tais impactos sejam os menores 
possíveis; V. Indicação e comentários sobre eventuais impactos ambientais irreversíveis. 

Ademais, ainda segundo a mesma Resolução SEMA, a elaboração do EIA/RIMA 
deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (art. 4º, bem com os membros da equipe devem ser independentes – art. 3º), 
cuja independência está pactuada por contrato. 

Sobre a competência para conduzir o licenciamento ambiental pelos entes 
federativos, ela é comum, segundo a inteligência do art. 23 da Constituição de 1988. 
Todavia, a Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, determina em seu art. 
13 que os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, por um único ente federativo. Além disso, a supressão da vegetação 
decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. 

E, ainda segundo a Lei Complementar nº 140/2011, o projeto imobiliário proposto 
pelo empreendedor não se enquadra nas tipologias de empreendimentos e atividades 
para as quais a competência de licenciamento ambiental é da União. 
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A propósito, o licenciamento ambiental seria em tese atribuição do Município de 
Campo Largo, porque os impactos deste empreendimento são de âmbito local, de acordo 
com a tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente na Resolução CEMA 
nº 088, de 27 de agosto de 2013, que dá o seguinte enquadramento para 
empreendimentos imobiliários: 

Anexo da Resolução CEMA nº 088/2013 

Grupo de atividade Atividade específica Porte/Classificação 
Potencial Poluidor / 

Degradador 

10. 
Empreendimentos 

imobiliários 

10.1. Loteamentos 
Todos, desde que 

localizados em área 
urbana ou de 

expansão urbana, 
assim definidas pelo 

Plano Diretor 
Municipal 

Alto 

10.2. Implantação de 
conjuntos 

habitacionais 

10.3. Parcelamento 
do solo urbano para 
fins habitacionais e 

comerciais 

... 

 

Em outras palavras, a Resolução CEMA nº 088/2013 define que os 
empreendimentos imobiliários nas modalidades de loteamentos, implantação de 
conjuntos habitacionais e parcelamento do solo urbano para fins habitacionais e 
comerciais, considerando todos os portes, desde que localizados em área urbana ou de 
expansão urbana são passíveis de licenciamento pelo órgão ambiental municipal que, 
contudo, deverá estar capacitado para tal. 

Entretanto, segundo informações obtidas junto ao órgão municipal em questão, 
os licenciamentos ambientais de atividades e empreendimentos localizados na APA do 
Rio Verde, como é o caso, continuam sendo realizados pelo órgão ambiental estadual, 
ou seja, o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, uma vez que o órgão ambiental municipal 
se encontra em processo de capacitação para exercício de sua competência. 

Portanto, o licenciamento ambiental do projeto imobiliário proposto pelo 
empreendedor, incluindo as atividades de supressão vegetal, quando for o caso, 
inerentes à sua instalação, em razão do princípio da supletividade presente na própria 
Lei Complementar nº 140/2011 (art. 15, II) é de competência do órgão ambiental 
estadual. 

Por outro lado, cada licença ambiental apresenta um prazo de validade distinto, 
determinado pelo tipo de empreendimento, porte, cronograma definido nos estudos 
ambientais apresentados, mas desde que dentro das balizas estabelecidas pela 
Resolução CEMA n° 065/2008 (art. 3º). A partir do conteúdo do Anexo IV da referida 
Resolução CEMA, é possível apresentar o prazo de validade das referidas licenças da 
seguinte maneira: 
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Modalidade Prazo Mínimo Prazo Máximo 

Licença Prévia LP Não há 
02 (dois) anos. Não 

Renovável 

Licença de Instalação LI Não há 02 (dois) anos. Renovável 

Licença de Operação LO 
De acordo com o Plano de 

Controle Ambiental 
06 (seis) anos. Renovável a 

critério do IAP 

 

Já em relação aos requisitos necessários ao pedido de licenciamento ambiental 
de empreendimentos imobiliários a serem encaminhados ao IAP, estes estão descritos 
no Art. 152 da Resolução SEMA nº 031/1998. 

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 6.796, de 19 de dezembro de 2012, que altera 
e atualiza o Zoneamento Ecológico Econômico da APA do Rio Verde, em seu Art. 9° 
informa que todas as atividades e imóveis localizados no território da APA deverão ser 
licenciadas e/ou autorizadas pelo poder público, na forma do referente Decreto e da 
legislação pertinente. 

Complementarmente, o art. 16 do referido Decreto Estadual dispõe que o 
parcelamento do solo para fins urbanos, bem como os condomínios residenciais 
horizontais, dependerão de parecer prévio da Coordenação da Região Metropolitana de 
Curitiba – COMEC e dos demais órgãos competentes. Já o art. 30 determina ainda que 
o “habite-se” e o licenciamento para início de todas as atividades na APA somente será 
concedido após a certificação de que a edificação está conectada à sistema adequado 
de tratamento de efluentes e atende as demais exigências ambientais. 

7.2.2. Regulamentação de Uso e Ocupação do Solo 

7.2.2.1. Zoneamento Municipal e APA do Rio Verde 

A Área Específica de Análise Ambiental – Fazenda Timbutuva está integralmente 
inserida no perímetro urbano municipal definido pela Lei Municipal nº 1.820/2005. E, por 
sua vez, a Lei Municipal nº 1.963, de 29 de junho de 2007 dispõe sobre o zoneamento, 
uso e ocupação do solo urbano no Município de Campo Largo e em seu art. 18 institui a 
Área de Proteção Ambiental, na qual o imóvel está inserido, de acordo com a 
sobreposição dos levantamentos topográficos do local, cf. apresentado no Anexo III da 
Lei nº 1.963/2007. 

Com efeito, no parágrafo único do art. 38 da referida Lei Municipal que a ocupação 
de terrenos inseridos nas áreas de proteção ambiental existentes no Município, dentre 
elas a APA do Rio Verde, deverão respeitar os parâmetros estabelecidos nas legislações 
estaduais e federais pertinentes. E o Quadro XXIV do Anexo II da referida Lei Municipal 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

617 
 

dispõe sobre os parâmetros de uso e ocupação na APA do Rio Verde remetendo-as às 
disposições da legislação estadual específica. 

Além do zoneamento municipal instituindo a APA do Rio Verde, há também a APA 
Estadual do Rio Verde, que foi instituída pelo Decreto Estadual nº 2.375, de 28 de julho 
de 2000, e teve seu zoneamento ecológico econômico alterado e atualizado por meio do 
Decreto Estadual nº 6.796, de 19 de dezembro de 2012, cujo art. 14 apresenta o 
zoneamento da APA do Rio Verde, subdividido em zonas, resumidas em quatro grandes 
áreas, enquanto o mapa ilustrando tal zoneamento é apresentado no Anexo I da 
normativa em questão. Segundo a sobreposição dos levantamentos topográficos do 
terreno avaliado com o mapa de zoneamento ecológico econômico da APA do Rio Verde, 
a área está inserida nas seguintes áreas/zonas: 

II – ÁREAS DE OCUPAÇÃO ORIENTADA: são áreas de transição entre 
as atividades rurais e urbanas, sujeitas à pressão por ocupação, e que 
exigem a intervenção do poder público com o objetivo de minimizar os 
efeitos poluidores sobre os mananciais de abastecimento público, que 
subdividem-se em:  

... 

c) ZOO – Zona de Ocupação Orientada: compreende as áreas sob 
influência da BR-277, do centro urbano de Campo Largo e da APA do 
Passaúna. Tem como objetivo orientar a ocupação do solo, estimulando 
a implantação de empreendimentos de baixo impacto ambiental. 

III. ÁREAS DE RESTRIÇÃO À OCUPAÇÃO. são áreas destinadas à 
preservação ambiental, com o objetivo de promover a recuperação e a 
conservação dos recursos naturais, assegurando a manutenção da 
biodiversidade e a conservação dos ecossistemas, que subdividem-se 
em: 

... 

c) ZPFV – Zona de Preservação de Fundo de Vale: compreende as 
faixas de preservação permanente definidas em lei para cada margem 
dos cursos d’água e entorno das nascentes, acrescidas dos 
remanescentes de vegetação ciliar. Tem como objetivos garantir a 
qualidade hídrica do manancial e formar corredores de biodiversidade. 

d) ZCVS – Zona de Conservação da Vida Silvestre: corresponde a 
maciços florestais em estado intermediário e avançado de conservação, 
com áreas superiores a 1.000 m². Tem como objetivos a configuração de 
locais apropriados para a subsistência da fauna local, bem como, garantir 
a manutenção e o equilíbrio do ecossistema; 

... 

IV. ÁREAS RURAIS: são as áreas situadas em zona rural, definidas no 
Zoneamento Ecológico-Econômico da APA do Rio Verde, que são 
concentradas em uma única zona, denominada Zona de Uso 
Agropecuário. 

a) ZUA – Zona de Uso Agropecuário, que compreende os espaços 
aptos ao manejo florestal, agrícola e pecuário. Tem como objetivo o 
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desenvolvimento de práticas de manejo sustentável, indicadas pelos 
órgãos técnicos responsáveis e considerando a especial proteção dos 
corpos hídricos necessária em áreas de manancial. 

... 

 

Ainda de acordo com a sobreposição dos levantamentos topográficos com o mapa 
de zoneamento ecológico econômico da APA do Rio Verde, a Área 1 (ao sul) se encontra 
inserida na Zona de Uso Agropecuário – ZUA, enquanto as áreas 2, 3 e 4 (áreas dos 
condomínios) se encontram inseridas na Zona de Ocupação Orientada – ZOO, com 
exceção das áreas de preservação permanente de cursos hídricos e dos remanescentes 
florestais em estágio médio ou avançado de sucessão secundária com área superior a 
1.000m², os quais são classificados como Zona de Preservação de Fundo de Vale – 
ZPFV e Zona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS, respectivamente (Figura 7.1). 

É oportuno reiterar que, apesar da Área 1 estar inserida na Zona de Uso 
Agropecuário – ZUA estabelecida pelo Decreto Estadual nº 6.796/2012, a Fazenda 
Timbutuva está integralmente inserida no perímetro urbano municipal definido pela Lei 
Municipal nº 1.820/2005, ou seja, trata-se de um imóvel completamente urbano. 

Especificamente sobre a implantação de condomínios residenciais horizontais, o 
Decreto Estadual nº 6.796/2012 dispõe o seguinte: 

Art. 21 - Considerando o objetivo de consolidar uma tipologia de uso de 
baixo impacto ambiental, que impeça a ocupação desordenada nas áreas 
de maior pressão por ocupação, especialmente na Zona de Ocupação 
Orientada, regulamenta-se de modo específico a implementação de 
condomínios residenciais horizontais, que deverão atender aos seguintes 
requisitos: 

I. Reserva de área verde igual ou superior a 40% da área total, com a 
devida averbação na matricula do imóvel, sendo vedada a alteração de 
sua destinação em qualquer processo de transferência da posse ou 
propriedade do imóvel. 

II. Tratamento dos efluentes domiciliares, devendo ser apresentado 
projeto de tratamento de efluentes para aprovação pelos órgãos 
estaduais e municipais competentes; 

III. Caso seja necessária a movimentação de terras, comprovar em 
estudo específico, com responsabilização de engenheiro devidamente 
cadastrado no CREA, a inexistência de riscos de assoreamento dos 
corpos hídricos próximos à área. 

IV. Apresentar plano de recomposição e preservação da área verde e das 
áreas de preservação permanente, nos termos do Plano de Manejo 
Florestal da APA, ou na falta deste, seguir as orientações dos órgãos 
municipais e estaduais responsáveis pelo licenciamento; 

V. Atendimento das disposições existentes na legislação urbanística do 
município onde pretende-se implementar o condomínio. 
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O Decreto Estadual nº 6.194, de 2012, além de estabelecer as diretrizes 
especificas de uso e ocupação do solo para cada classe de zoneamento, também 
permite a flexibilização de parâmetros por meio de exigências de medidas 
compensatórias, tendo em vista que há o entendimento de que a ocupação ordenada, 
dentro de parâmetros que condicionem a preservação do ambiente natural que mantém 
ou melhora a qualidade dos recursos hídricos, potenciais para mananciais de 
abastecimento público, se faz, preferivelmente frente a falta de uso, seja ele urbano ou 
rural, aos imóveis ali inseridos. 

Art. 12. O licenciamento ou regularização referente aos imóveis 
localizados no território caberá à Prefeitura onde localizam-se os 
mesmos, devendo ser encaminhados ao Conselho da APA do Verde os 
casos omissos, os usos permissíveis e aqueles que exijam flexibilização 
de parâmetros e/ou exigência de medidas mitigadoras ou 
compensatórias 

Para tal, foi protocolado na Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – 
COMEC, sob o número 14165105-6, o Parecer Técnico 1/2016 (Anexo XX) propondo a 
flexibilização dos parâmetros, no que se refere a fração mimima privativa do projeto 
urbano para 500m², garantindo a preservação de todos os remanescentes de vegetação 
nativa existentes na Fazenda Timbutuva, inclusive a preservação integral da porção 
localizada em ZUA, com mais de 700 mil metros quadrados, visto que a densidade 
prevista no projeto não atinge 3 hab/ha, sendo que a legislação permite até 4 hab/ha. 

Corroborando ao fato exposto no Parecer Técnico 1/2016, a redação da legislação 
em tela proporciona o entendimento legal de que o percentual de áreas de preservação 
e proteção ambiental em relação à área total do empreendimento, para fins de 
determinação da fração mínima privativa, inclui a ZPFV e a ZCVS, todavia, não se 
restringe a tais zonas. 

Deste modo, além das zonas supracitadas, há possibilidade de instituição de 
outras feições ambientais não classificadas como ZPFV e ZCVS no percentual de áreas 
de preservação e proteção ambiental do empreendimento, como por exemplo, os 
maciços florestais nativos em estágio inicial, com devida averbação como área verde na 
matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 21 do Decreto nº 6.796/2012. 

Tendo em vista que a legislação vigente possibilita a instituição de outras feições 
ambientais não classificadas como ZPFV e ZCVS no percentual de áreas de preservação 
e proteção ambiental do empreendimento, se considerada a inclusão das áreas 
ocupadas pelos maciços florestais em estágio inicial de sucessão secundária não 
sobrepostos às áreas de preservação permanente. 
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7.2.2.2. Parcelamento do Solo 

O parcelamento do solo é regulado pela Lei Federal nº 6.766/1979, que determina 
o seguinte: 

Art. 3º – Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 
assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. 

E como a Fazenda Timbutuva está integralmente inserida no perímetro urbano 
municipal definido pela Lei Municipal nº 1.820/2005, evidencia-se que pode ser objeto, 
em tese, de parcelamento. Com relação aos requisitos urbanísticos para loteamentos, o 
Art. 4° da Lei nº 6.766/1979 estabelece, dentre outras exigências, as áreas destinadas a 
sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como 
a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista 
pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. 

Além disso, o Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em 
cada parcelamento, a reserva de faixa não edificável destinada a equipamentos urbanos, 
definindo-os como equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de 
esgoto, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 

Por sua vez, a Lei Municipal nº 1.822, de 08 de março de 2005, dispõe sobre o 
parcelamento do solo, o remembramento, o desmembramento e a implantação de 
condomínios horizontais no município de Campo Largo o seguinte: 

Art. 1º Os projetos de arruamento, loteamentos, desmembramentos de 
terrenos e de implantação de condomínios horizontais no Município de 
Campo Largo dependerão sempre de prévia licença da Prefeitura 
Municipal, obedecendo ao disposto nesta Lei e nas normas federais e 
estaduais aplicáveis à matéria. 

... 

Art. 3º – Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, assim definidas por Lei Municipal. 

... 

 

Especificamente em relação aos condomínios residenciais horizontais, é 
importante citar a Lei Municipal nº 2.304/2011, que estabelece normas para projeto de 
residências em série e condomínios residenciais e empresariais no Município de Campo 
Largo, a qual determina o seguinte: 

Art. 22 – As exigências estabelecidas no presente capítulo são válidas 
para os condomínios horizontais de pequeno e grande porte e para os 
condomínios empresariais, salvo disposições em contrário nos capítulos 
específicos. 
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Parágrafo Único - Os condomínios horizontais situados em APA - Área 
de Preservação Ambiental, deverão observar a legislação específica da 
área, complementada pelas disposições da presente lei no que for 
omissa. 

... 

Deste modo, o Decreto Estadual nº 6.796/2012, onde está definido o zoneamento 
ecológico econômico da APA do Rio Verde, trata do parcelamento e ocupação do solo 
urbano da seguinte maneira: 

Art. 16 – O parcelamento do solo para fins urbanos, bem como os 
condomínios residenciais horizontais, dependerão de parecer prévio da 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC e dos 
demais órgãos competentes. 

Art. 17 – Em todos os empreendimentos a serem implantados, na forma 
de loteamentos e na forma de condomínios residenciais horizontais, 
deverão ser obedecidas as diretrizes viárias municipais e regionais 
incidentes sobre o território. 

... 

Portanto, na Área Específica de Análise Ambiental, a legislação aplicável admite 
o parcelamento do solo para fins urbanos na porção inserida em Zona de Ocupação 
Orientada – ZOO (áreas 2, 3 e 4), bem como na parte classificada como Zona de Uso 
Agropecuário – ZUA (Área 1) por força da Lei Municipal nº 1.820/2005, o que viabiliza o 
uso do solo nos moldes pretendidos pelo empreendedor. 

Além disso, é oportuno mencionar as disposições contidas no Decreto Municipal 
nº 282, de 17 de setembro de 2013, acerca da obrigatoriedade de implantação de 
mecanismos de retenção de águas de chuva e contenção de cheias: 

Art. 5º será obrigatória a implantação de reservatórios de detenção: 

I – nos novos empreendimentos, ampliações e/ou reformas, 
independente do uso e localização, que impermeabilizarem área igual ou 
superior a 3.000,00m² (três mil metros quadrados), ou ultrapassem a taxa 
de impermeabilidade permitido no respectivo zoneamento. 

II – nos novos empreendimentos, ampliações e/ou reformas, 
independente do uso e localização, que apresentarem redução da taxa 
de permeabilidade de 25% (vinte e cinco por cento), estabelecida nos 
respectivos zoneamentos municipais. 

§1º Poderá ser autorizada pela SMDU taxa de permeabilidade abaixo de 
25% (vinte e cinco por cento) nos empreendimentos que solicitarem a 
redução da taxa de permeabilidade estabelecida nos parâmetros de 
zoneamento desde que implantado reservatório de detenção. 

§2º Para o dimensionamento do volume do reservatório de detenção 
onde houver redução da taxa de permeabilidade: 

a) de 25% (vinte e cinco por cento) até 15% (quinze por cento) será 
considerado a área total impermeabilizada no lote; 
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b) abaixo de 15% (quinze por cento) será considerada para cálculo a área 
total do terreno, acrescidos de mais 30% (trinta por cento) da área do 
mesmo. 

§3º Serão consideradas impermeáveis, além das edificações, as áreas 
destinadas a piscinas, acessos de veículos, estacionamentos 
descobertos e canchas descobertas, esses independente do tipo de 
revestimento do piso. No caso de acessos de veículos em habitações 
unifamiliares isoladas ou em série será admitido canteiro central entre 
rodas permeável. 

... 

 

7.2.2.3. Unidades de Conservação, Espécies Ameaçadas e Compensação 
Ambiental 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, instituído 
pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, conceitua Unidade de Conservação 
como o espaço territorial com limites definidos (e seus respectivos recursos ambientais) 
que tem características naturais relevantes, o qual é legalmente instituído cujo uso é 
determinado por um regime especial de administração (Art. 2º, I). 

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, 
com características específicas (art. 7º): Unidades de Proteção Integral e Unidades de 
Uso Sustentável, sendo que o objetivo destas é (art. 7º, §2º) compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
E, por sua vez, o art. 14 da citada Lei Federal descreve as APAs dentro da categoria de 
unidade de conservação de Uso Sustentável. 

No município de Campo Largo incidem 6 Unidades de Conservação, sendo elas: 
a APA do Rio Verde, APA do Passaúna, APA da Escarpa Devoniana, Floresta Nacional 
do Açungui, RPPN Tarumã e Parque Newton Puppi (Tabela 7.2). Mas o imóvel em 
avaliação insere-se totalmente na APA do Rio Verde, não existindo interação com 
qualquer das demais unidades de conservação mencionadas. 
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Tabela 7.2 – Lista das Unidades de Conservação incidentes no município de Campo Largo 

Nome Município (s) Responsável Área (ha) Legislação 

APA do Rio 
Verde 

Araucária, 
Campo Largo e 
Campo Magro 

Estadual 14.756 
Dec. Est. 

2.375/2000 

APA Estadual 
do Passaúna 

Almirante 
Tamandaré, 
Araucária, 

Campo Largo e 
Curitiba 

Estadual 16.020,04 
Dec. Est. 
458/1991 

APA da Escarpa 
Devoniana 

Jaguariaíva, 
Lapa, Porto 
Amazonas, 

Ponta Grossa, 
Castro, Tibagi, 

Sengés, Piraí do 
Sul, Palmeira, 
Balsa Nova e 
Campo Largo 

Estadual 392.363,38 
Dec. Est. 

1.231/1992 

FLONA do 
Açungui 

Campo Largo Federal 561,36 
Portaria 

559/1968 

RPPN Tarumã 
Palmeira e 

Campo Largo 
Estadual 847 

Portaria 
206/1998 

Parque Cambuí Campo Largo Municipal 146 
Lei Municipal 
2.230/2010 

Fonte: IAP, 2012; ICMBio, 2015. 

 

Por isso, destacam-se aqui as questões relacionadas ao licenciamento de 
atividades na APA do Rio Verde, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo 
para a Área Específica de Análise Ambiental, considerando sua inserção no zoneamento 
dessa unidade de conservação, as quais foram apresentadas nos Itens 7.2.1. 
Licenciamento Ambiental e 7.2.2.1. Zoneamento Municipal e APA do Rio Verde. 

Além disso, como foram identificados indivíduos arbóreos isolados situados nas 
margens das vias internas e nas bordas dos capões de reflorestamento, sendo 118 da 
espécie Araucaria angustifolia (Pinheiro do Paraná) e 1 da espécie Butia eriospatha 
(Butiá), ambas consideradas protegidas pela legislação federal vigente (Portaria nº 
443/2014 do Ministério do Meio Ambiente). O Butiá é classificado como espécie 
vulnerável, a qual pode ser objeto de manejo sustentável (art. 3º). Mas a Araucária é 
classificada como espécie em perigo, cujo corte é proibido (art. 1º). 

Em meio a Floresta Ombrófila, foram identificados indivíduos das espécies 
Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-Paraná), Dicksonia sellowiana (Xaxim), Roupala 
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brasiliensis (Carvalho brasileiro) e Maytenus ilicifolia (Espinheira santa). O Pinheiro-do-
Paraná e o Xaxim são considerados em perigo, tendo o corte é proibido (art. 1º da 
Portaria nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente), bem com são protegidas na esfera 
estadual (estão na Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçada de Extinção no Paraná). 
Já a Espinheira Santa e o Carvalho Brasileiro são protegidos no âmbito estadual 
(Resolução SEMA nº 031/1998). Sendo assim, a concepção do empreendimento deve 
fazer com que esses espécimes sejam mantidos. 

Ou seja, por se tratarem de indivíduos arbóreos e não de maciços florestais, os 
mesmos não são considerados no cálculo de restrições ambientais e de diretrizes de uso 
do solo, contudo, devem ser considerados para fins de planejamento do projeto 
urbanístico, haja vista se tratarem de espécies protegidas pela legislação vigente. 

Durante o levantamento de fauna realizado na Área Específica de Análise 
Ambiental não foram evidenciadas espécies registradas com “status” de conservação ou 
que se enquadrem nas diversas categorias de ameaças de extinção, segundo as listas 
oficias de espécies da fauna ameaçadas de extinção. 

A Figura 7.2 apresenta a loclaização da Fazenda Timbutuva em relação as 
unidades de conservação regionais, acusando sua inserção na APA do Rio Verde. 
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APA Estadual da Escarpa Devoniana
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7.2.2.3.1. Cálculo da Compensação Ambiental 

É oportuno observar que o Decreto Federal nº 4340/2002, com redação dada pelo 
Decreto Federal nº 6.848/2009, regulamenta o cálculo da compensação ambiental que 
deverá ser destinada a unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral a ser 
definida pelo órgão licenciador, bem como destinada à APA do Rio Verde por força do 
art. 36, § 3º, da Lei Federal nº 9985/2000. 

Com efeito, essa compensação, por definição, tem o objetivo de compensar 
aqueles impactos negativos do empreendimento que não poderão ser mitigados, nem 
compensados pela destinação de área equivalente à extensão da área de floresta 
atlântica que venha a ser eventualmente impactada. 

O Decreto Federal nº 6.848, de 2009, acresceu no art. 31 do decreto 4.340, de 
2002, a metodologia para a determinação da compensação ambiental, que devem estar 
contemplados no EIA / Rima, representado pela seguinte equação: 

 
Onde: CA – Valor da compensação ambiental; 
 Vr – Valor de referência; 
 Gi – Grau de impacto ambiental. 

 

O valor de referência (Vr) é o somatório dos investimentos necessários para a 
implantação do empreendimento. Não inclui os investimentos referentes aos planos, 
projetos e programas ambientais exigidos no processo de licenciamento. São 
contabilizados os custos incidentes sobre garantias, apólices, seguros, financiamentos, 
entre outros. No caso do empreendimento proposto este valor de referência foi 
determinado para cada fase de lançamento, tendo a Fase 1 (residenciais 1 e 2) 
investimento estimado de R$74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil 
reais) e a Fase 2 (residenciais 3 e 4) e R$39.500.000,00 (trinta e nove milhões e 
quinhentos mil reais). 

 

Já o Grau de Impacto Ambiental (Gi), é determinado pela seguinte fórmula: 

 
Onde: ISB – Impacto sobre a biodiversidade; 
 CAP – comprometimento de área prioritária; 
 IUC – Influência em unidades de conservação. 

 

 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

628 
 

O Impacto sobre a biodiversidade (ISB) apresenta valores variando entre 0 e 
0,25%, e por sua vez, é medido através da seguinte equação: 

 
Onde: ISB – Impacto sobre a biodiversidade; 
 IM – Índice de Magnitude (determinado através da Tabela 9.60); 

 IB – Índice de biodiversidade; 
 IA – Índice de abrangência; 
 IT – Índice de temporalidade. 

 

Conforme ao próprio decreto, o ISB tem o objetivo de contabilizar os impactos do 
empreendimento diretamente sobre a ADA e a AID. 

Para a determinação do Comprometimento de Área Prioritária (CAP), aplica-se a 
seguinte metodologia: 

 
Onde: CAP – Comprometimento de área prioritária; 
 IM – Índice de Magnitude (determinado através da Tabela 9.60); 

 ICAP – Índice de comprometimento de área prioritária; e 
 IT – Índice de temporalidade. 

 

O CAP contabiliza os efeitos do empreendimento sobre a área prioritária em que 
se insere. 

Embasando-se no decreto 6.848/09, os índices relacionados a Magnitude (IM), 
Biodiversidade (IB), Abrangência (IA), Temporalidade (IT), Comprometimento de Área 
Prioritária (ICAP) e Influência em UC’s (IUC) são obtidos diretamente de tabelas, 
enquanto que os índices de Impacto Sobre a Biodiversidade (ISB), o Comprometimento 
de Área Prioritária e o Grau de Impacto, são obtidos de forma indireta, por meio de 
cálculos que levam em conta os primeiros índices, que conforme citado, são obtidos 
diretamente das tabelas. Para este estudo em especial, depois de criada a metodologia 
de quantificação de impactos ambientais, houve a distribuição dos valores de magnitude, 
apresentados na Tabela 7.3 entre 0 e 3, de acordo com a tabela que estabelece os 
parâmetros e atributos para o IM no anexo do referido decreto. 
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Tabela 7.3 – Parâmetros para determinação do Índice de Magnitude (IM) de acordo com o 
Decreto 6.848/09 

Valor Atributo 

0 Ausência de impacto ambiental significativo negativo 

1 
Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos ambientais 

2 
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 
comprometimento dos recursos naturais 

3 Alta magnitude do impacto ambiental negativo 

 

Destaca-se que na tabela são apresentados apenas os impactos utilizados para 
o cálculo da medida compensatória classificados como negativos, caso contrário teria 
que ser adotado para os impactos benéficos ao meio ambiente (positivos) o valor 0 
(zero). 

O IUC, que representa a Influência em Unidade de Conservação, varia de 0 a 
0,15% e avalia a influência do empreendimento sobre as unidades de conservação ou 
suas zonas de amortecimento. Neste caso destaca-se que a área do empreendimento 
proposto está inserida na APA do Rio Verde, portanto este item apresentará valor 0,1. 

Quanto ao Índice de Biodiversidade (IB) que varia de 0 a 3, é avaliado o estado 
da biodiversidade antes da instalação do empreendimento (Tabela 7.4). 

Tabela 7.4 – Parâmetros para determinação do Índice de Biodiversidade (IB) de acordo com o 
decreto 6.848/09 

Valor Atributo 

0 Biodiversidade se encontra muito comprometida 

1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 

2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida 

3 
Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou 
ameaçadas de extinção 

Dada a tipologia de uso atual do terreno, predominando áreas de silvicultura, cuja 
cobertura vegetal é composta essencialmente por eucalipto, pode-se dizer que a 
biodiversidade, em geral, encontra-se bastante comprometida. Porém, para 
determinados impactos pode-se dizer que ainda há situações de pouco 
comprometimento ambiental, por exemplo, a dispersão da poluição sonora ou a 
permeabilidade do solo. Portanto, o que se tem são índices de biodiversidade variando 
entre 0 e 2. 
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O índice de abrangência (IA) varia de 1 a 4 e avalia a extensão espacial dos 
impactos ambientais negativos sobre os recursos naturais. Seus atributos e valores são 
apresentados na Tabela 7.5. 

Tabela 7.5 – Parâmetros para determinação do Índice de Abrangência (IA) de acordo com o 
decreto 6.848/09 

Valor Atributo 

1 Impactos limitados à área de uma microbacia 

2 
Impactos que ultrapassam a área de uma microbacia, limitados à área de 
uma bacia de 3.ª ordem 

3 
Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados a 
área de uma bacia de 1.ª ordem 

4 Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1.ª ordem 

Muitos dos impactos relacionados estão concentrados na própria Fazenda, 
podendo alguns serem extrapolados para a bacia do rio Timbutuva, sendo então 
classificados com valores 0 e 3. No contexto geral da avaliação, o Índice de Abrangência 
não excedeu o valor 3, que indica que seus efeitos podem ultrapassar a área da bacia 
do córrego Timbutuva no caso desta análise, ficando limitada a uma bacia de 3ª ordem 
(mas ainda sem atingir uma bacia de menor ordem no caso o Rio Verde). O IA foi 
classificado como 3 quando o impacto ultrapassou a bacia de terceira ordem mas ficou 
limitado à bacia de primeira ordem exemplo disso é o assoreamento de corpos d’água 
ou distúrbios a fauna. 

Já o Índice de temporalidade (IT) refere-se à persistência dos impactos negativos 
do empreendimento proposto ao longo do tempo. Seus valores variam de 1 a 4 e são 
apresentados na Tabela 7.6. 

Tabela 7.6 – Parâmetros para determinação do Índice de Temporalidade (IT) de acordo com o 
decreto 6.848/09 

Valor Atributo 

1 Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento 

2 Curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento 

3 Média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento 

4 Longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento 

 

Destaca-se que a maioria dos impactos, principalmente os de ocorrência na fase 
de instalação do empreendimento, são de ocorrência temporária, não excedendo os 5 
anos estabelecidos na Tabela 7.6, contudo, alguns são permanentes, portanto de longa 
duração, sendo atribuído o valor 4. Os programas e medidas ambientais propostos pelo 
empreendedor também contribuem para a redução do período de ação e conseqüências 
dos impactos relacionados. 
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Por fim, o ICAP, Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias, varia de 0 a 3 
e avalia o comprometimento sobre a integridade da fração significativa da área prioritária 
impactada pela implantação do empreendimento. Destaca-se que, para a determinação 
desse parâmetro, é necessário o mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado 
mediante ato do Ministério de Estado do Meio Ambiente, disponível no endereço 
eletrônico www.mma.gov.br. Assim, conforme o referido mapeamento, a área está 
inserida em unidade de conservação – APA do Rio Verde, adotando, portanto, o valor 0 
(Tabela 7.7). 

 

Tabela 7.7 – Parâmetros para determinação do Índice de Comprometimento de Áreas 
Prioritárias (ICAP) de acordo com o decreto 6.848/09 

Valor Atributo 

0 
Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas 
prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação 

1 Impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 
Impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou 
classificadas como insuficientemente conhecidas 

 

Após aplicadas todas as equações, para todos os impactos listados no estudo 
ambiental, conforme identificado pela Tabela 7.8 procedeu-se o cálculo da média dos 
respectivos GI’s (graus de impactos), o qual resultou em GI = 0,1795%. 

 

  



Índice de Magnitude
Índice de 

Biodiversidade
Índice de Abrangência

Índice de 

Temporalidade
Índice CAP

Impacto Sobre a 

Biodiversidade

Comprometimento de 

Área Prioritária
Influência em UCs Grau de Impacto

IM IB IA IT ICAP ISB CAP IUC GI

F
1 Alteração da Paisagem 

Local 2 1 2 4 0 0,09 0,00 0,1 0,19

F
2

Dispersão da Poluição 

Sonora na Fase de 

Instalação
1 1 2 1 0 0,02 0,00 0,1 0,12

F
3

Emissão de Poluentes 

Atmosféricos na Etapa de 

Instalação
1 1 2 1 0 0,02 0,00 0,1 0,12

F
4

Emissão de Poluentes 

Atmosféricos na Etapa de 

Operação
1 1 2 4 0 0,04 0,00 0,1 0,14

F
5 Diminuição da 

Permeabilidade do Solo 2 2 2 4 0 0,17 0,00 0,1 0,27

F
6

Alteração no Padrão de 

Escoamento da Água 

Superficial
2 2 2 4 0 0,17 0,00 0,1 0,27

F
7 Perda de Solo por 

Processos Erosivos 1 1 2 1 0 0,02 0,00 0,1 0,12

F
8 Assoreamento de Corpos 

Hídricos 3 1 3 1 0 0,09 0,00 0,1 0,19

F
9

Redução da Qualidade da 

Água dos Corpos Hídricos 

Superficiais
3 2 3 1 0 0,17 0,00 0,1 0,27

B
1 Perda de Recursos 

Vegetais 1 1 2 4 0 0,04 0,00 0,1 0,14

B
2 Interferência nos Recursos 

Vegetais em APP 1 2 2 1 0 0,04 0,00 0,1 0,14

B
6 Distúrbios à Fauna 

Terrestre 2 2 3 2 0 0,14 0,00 0,1 0,24

A
4 Expectativas Sociais na 

AID e na AII 2 1 2 1 0 0,04 0,00 0,1 0,14

A
6 Incômodos à População 

do Entorno 2 1 2 1 0 0,04 0,00 0,1 0,14

A
9 Aumento do Tráfego de 

Veículos e Maquinas 2 1 2 4 0 0,09 0,00 0,1 0,19

Sigla Unidade

GI %Grau de Impacto Médio 0,1795

ALPHAVILLE PARANÁ

Tabela 7.8 – Matriz de Valoração da Compensação Ambiental (Decreto Federal nº 6.848/09)

ATRIBUTOS DE QUANTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Impactos Ambientais Potenciais
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7.2.2.4. Proteção de Mananciais 

O Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais da Região 
Metropolitana de Curitiba (RMC) foi criado pela Lei Estadual nº 12.248, de 31 de julho de 
1998, que declara em seu art. 6º como de interesse as bacias hidrográficas destinadas 
a manancial de abastecimento público ou a área da bacia hidrográfica situada a montante 
do local onde exista ou esteja previsto construir uma barragem destinada à captação de 
água para abastecimento público, bem como a área de abrangência do Aquífero Karst. 

Para fins de aplicação dos regramentos definidos pelo Sistema Integrado de 
Gestão e Proteção dos Mananciais da RMC, o Decreto Estadual nº 6.194, de 15 de 
outubro de 2012, estabelece a delimitação das áreas de interesse de mananciais de 
abastecimento público atuais e futuros para a RMC, apresentada no mapa anexo à 
normativa em questão. 

Por meio da sobreposição do arquivo de delimitação da Fazenda Timbutuva com 
o mapa de delimitação das áreas de interesse de mananciais de abastecimento público, 
anexo ao Decreto Estadual nº 6.194/2012, é possível notar que o imóvel em estudo está 
sobreposto à Área de Proteção do Verde – Petrobrás, havendo um ponto de captação 
superficial a aproximadamente 1.700m ao norte (montante) da Área Específica de 
Análise Ambiental e, por sua vez, a Represa do Rio Verde está a cerca de 2.500m a 
sudoeste (jusante). 

A Lei Estadual nº 12.248/1998 descreve o que são consideradas áreas de 
intervenção e áreas de restrição: 

Art. 9º - Para efeito da implementação das políticas públicas tratadas 
nesta Lei, são consideradas áreas de intervenção: 

I - Áreas de Restrição à Ocupação - as de interesse de preservação com 
o objetivo de promover a recuperação e a conservação dos recursos 
naturais, assegurando a manutenção da biodiversidade e a conservação 
do ecossistema; 

II - Áreas de Ocupação Orientada - as comprometidas com processos de 
parcelamento do solo (loteamentos urbanos), por processos de ocupação 
urbana, as áreas de transição entre as áreas rural e urbana, sujeitas à 
pressão de ocupação, que exijam a intervenção do poder público no 
sentido de minimizar os efeitos poluidores sobre os mananciais; 

III - Áreas de Urbanização Consolidada - ... 

IV - Áreas Rurais - as destinadas à produção agro-silvi-pastoril. 

... 

Art. 10 – Constituem-se Áreas de Restrição à Ocupação: 

I – As faixas de drenagem dos corpos d’água conforme definidas em 
legislação própria; 

II – As áreas cobertas por matas; 

III – As áreas com declividade superior a 30%; 
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IV – As áreas do entorno dos reservatórios; 

V – As áreas sujeitas à inundação; 

VI – Outras áreas de interesse a serem incluídas mediante aprovação do 
CGM-RMC, de que trata esta Lei. 

... 

Adicionalmente, a referida legislação estadual em tela dispõe que nas Áreas de 
Restrição à Ocupação somente serão permitidos usos e atividades que atendam aos 
requisitos mínimos necessários à manutenção da qualidade da água, podendo as 
mesmas ser computadas no cálculo das áreas de lazer em parcelamentos do solo, como 
reserva florestal ou para transferência de potencial construtivo. 

Neste contexto, as feições ambientais classificadas como Áreas de Restrição à 
Ocupação pela Lei Estadual nº 12.248/1998 poderão ser computadas como reserva 
florestal, para fins de inclusão no percentual mínimo de áreas de preservação e proteção 
ambiental necessário para determinação da fração privativa mínima na implantação de 
condomínio residencial horizontal, adicionalmente às Zonas de Preservação de Fundo 
de Vale – ZPFV e Zonas de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS (Item 7.2.2.1. 
Zoneamento Municipal e APA do Rio Verde). E mais: 

Art. 13 – Somente serão admitidos parcelamentos, loteamentos, 
arruamentos, edificações, reformas, ampliações de edificações 
existentes, instalações de estabelecimentos, alterações de uso ou 
quaisquer outras formas de ocupações, se observado o disposto nesta 
Lei e em sua regulamentação.  

Parágrafo Único – O Conselho Gestor regulamentará os índices 
urbanísticos, as taxas de impermeabilização, o percentual de cobertura 
vegetal, e outros parâmetros necessários para o cumprimento desta Lei. 

... 

Portanto, nota-se que a legislação estadual vigente permite a implantação de 
parcelamentos do solo em terrenos localizados em áreas de proteção de mananciais, 
desde que observados os limites dispostos na Lei nº 12.248/1998 e em sua 
regulamentação. Neste sentido, cabe mencionar que o art. 3º do Decreto Estadual nº 
745, de 16 de março de 2015, que regulamenta o ordenamento territorial das áreas de 
mananciais de abastecimento público situadas na Região Metropolitana de Curitiba, é 
aplicável apenas nas áreas urbanas municipais não situadas em APA ou UTP. 

Assim sendo, para o terreno avaliado, que está inserido na APA do Rio Verde, 
aplicam-se as disposições do Decreto Estadual nº 2.375/2000, do Decreto Estadual nº 
6.796/2012 e da legislação municipal em vigor, conforme apresentados nos Itens 7.2.1. 
Licenciamento Ambiental e 7.2.2.1. Zoneamento Municipal e APA do Rio Verde, 
respectivamente. 

A Figura 7.3 apresenta a inserção do terreno avaliado perante a área de proteção 
de manancial do Rio Verde.  
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7.2.3. Restrições ao Uso e Ocupação do Solo 

7.2.3.1. Faixas Marginais de Cursos Hídricos 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (com alterações da Lei nº 12.727, de 
2012), que instituiu o Novo Código Florestal, conceitua Áreas de Preservação 
Permanente – APP como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas”. E, no art. 4º, estabelece: 

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

I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 

... 

III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento; 

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; 

... 

§4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície 
inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção 
prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de 
vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. 

... 

 

Por sua vez, a Lei Florestal do Estado do Paraná (art. 6º), instituída pela Lei 
Estadual nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995, fixa os mesmos limites das normas federais 
para as áreas de preservação permanente. E no âmbito municipal, a Lei nº 1.963/07 
(Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de Campo Largo), conceitua as 
áreas de preservação permanente no seu art. 7º, XV, de maneira semelhante. 

Portanto, da mesma forma que a legislação estadual vigente, a legislação 
municipal acima citada, quando trata das áreas de preservação permanente, remete à 
legislação federal que regula a matéria, isto é, a Lei Federal nº 12.651/2012, do Novo 
Código Florestal. 
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Assim sendo, os canais fluviais perenes com largura inferior a 10m existentes no 
terreno avaliado demandam áreas de preservação permanente de 30m em ambas as 
margens, consideradas restritivas ao uso e ocupação pelo empreendimento proposto. 

As nascentes perenes identificadas no terreno avaliado demandam áreas de 
preservação permanente de 50m no seu entorno, também consideradas restritivas ao 
uso e ocupação pelo empreendimento proposto. 

O reservatório artificial que incide parcialmente na Área Específica de Análise 
Ambiental decorre de barramento de canal fluvial, contudo apresenta superfície inferior 
a 1ha (um hectare), fato este que dispensa a reserva de faixa de proteção no seu entorno, 
segundo a legislação federal vigente. Além deste, há outros reservatórios artificiais 
externos à Fazenda Timbutuva, mas situados próximos aos seus limites, dentre os quais 
apenas um apresenta superfície superior a 1ha (um hectare, localizado ao sul da Área 
2). 

De modo geral, por se tratarem de reservatórios artificiais originados por 
barramento/represamento de cursos d’água naturais e que, portanto, integram os leitos 
de drenagem e o regime hídrico de tais canais fluviais, será adotada no presente estudo 
a restrição de 30m de áreas de preservação permanente no entorno dos mesmos, 
independentemente da superfície que ocupam, de modo a promover a interligação das 
áreas de preservação permanente e evitar a fragmentação da cobertura vegetal, 
proporcionando a instituição de corredores ecológicos (cf. art. 2º, XIX da Lei Federal nº 
9985/2000) e garantindo a instituição de faixas protetivas dos cursos hídricos ao longo 
de toda a sua extensão na Fazenda Timbutuva. 

Especificamente sobre os drenos artificiais identificados na Fazenda Timbutuva, 
estes não instituem áreas de preservação permanente nas suas margens, haja vista que 
a Lei Federal nº 12.651/2012 determina que tal obrigação existe apenas para os cursos 
d’água naturais (art. 4º, I). Deste modo, não será considerada no presente estudo a 
instituição de áreas de preservação permanente nas margens de drenos artificiais 
existentes no terreno avaliado. 

É importante salientar que parte das áreas de preservação permanente de cursos 
hídricos existentes na Fazenda Timbutuva apresenta usos agrossilvipastoris 
consolidados, segundo definição da legislação federal vigente (Lei Federal nº 12.651/12), 
ou seja, não mais apresentam cobertura florestal nativa. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

... 

IV – área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica 
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou 
atividades agrosilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do 
regime de pousio; 

... 

No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 18.295, de 10 de novembro de 
2014, que institui o Programa de Regularização Ambiental das 
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propriedades e imóveis rurais, trata em seu Capítulo III das áreas 
consolidadas em áreas de preservação permanente e determina o 
seguinte: 

Art. 14º Nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada, 
exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas e as 
atividades consideradas de utilidade pública e de interesse social em 
áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008 

... 

§4º A realização das atividades previstas no caput deste artigo observará 
critérios técnicos de conservação do solo e da água indicados no PRA 
previsto nesta Lei, sendo vedada a conversão de novas áreas para uso 
alternativo do solo nesses locais. 

... 

A redação da legislação estadual acima apresentada proporciona o entendimento 
legal de que será admitida pelo órgão ambiental competente apenas a manutenção das 
atividades agrossilvipastoris já consolidadas em áreas de preservação permanente de 
cursos hídricos, sendo vetada nestes casos a conversão de novas áreas para uso 
alternativo do solo. Consequentemente, a conversão do uso rural atualmente existente 
na Área Específica de Análise Ambiental para uso residencial urbano, conforme proposta 
de ocupação do empreendedor, descaracteriza a manutenção das atividades 
agrossilvipastoris já consolidadas em áreas de preservação permanente, caracterizando-
se assim como uma nova modalidade de uso e ocupação que, portanto, deverá respeitar 
as faixas de preservação permanente de cursos hídricos definidas no Art. 4º, I do Novo 
Código Florestal. 

Sendo assim, torna-se necessária a recuperação ambiental das áreas de 
preservação permanente que apresentam uso agrossilvipastoril consolidado, quando da 
conversão do uso rural para o uso urbano pretendido pelo empreendedor. 

7.2.3.2. Áreas Úmidas 

A Lei Federal nº 12.651/2012, após dispor sobre a delimitação das áreas de 
preservação permanente no seu art. 4º, estabelece adicionalmente o seguinte: 

Art. 6 – Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 
declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as 
áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas 
a uma ou mais das seguintes finalidades: 

... 

III – proteger várzeas; 

... 

IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância 
internacional. 
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... 

Mesmo porque a regra geral é a de que é possível a conversão do uso do solo em 
áreas úmidas, desde que adotadas as providências técnicas adequadas, segundo a 
inteligência da Lei Federal nº 6.766/1979: 

Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 
assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.      

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas; 

... 

Em consonância com as disposições do Art. 6º da Lei Federal nº 12.651/2012, o 
Decreto Estadual nº 10.266, de 19 de fevereiro de 2014 define critérios e estabelece as 
condições necessárias para a inclusão de áreas úmidas como áreas de preservação 
permanente: 

Art. 1 – Somente serão consideradas como áreas de preservação 
permanente, as áreas úmidas cobertas com vegetação e declaradas de 
interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual ou 
Municipal. 

... 

Complementarmente, o mesmo Decreto Estadual define em seu Art. 3º que “a 
intervenção e a utilização de áreas úmidas serão permitidas, desde que sejam seguidos 
critérios técnicos que minimizem impactos ambientais”, ao passo que as condições de 
intervenção e utilização serão estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP 
em normativa própria, estando portanto revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 005, de 28 de março de 2008, pois 
sua redação destoa claramente do Novo Código Florestal e do Decreto Estadual nº 
10.266/2014 que lhe são hierarquicamente superiores e regulam a matéria de modo 
totalmente diverso, revogando-lhe, cf. a inteligência do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro. 

Portanto, o referido decreto estadual tem como objetivo definir como áreas de 
preservação permanente apenas aquelas que forem expressamente assim declaradas 
pelo Chefe do Executivo Estadual, em consonância com o disposto no art. 6º da Lei 
Federal nº 12.651/2012, admitindo que as intervenções e utilizações das áreas úmidas 
serão permitidas, mediante atendimento dos critérios técnicos a serem definidos pelo 
Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 

Do mesmo modo, no art. 48, o referido decreto estadual ainda determina que “as 
áreas úmidas não originadas de nascentes, as várzeas fora dos limites das Áreas de 
Preservação Permanente – APPs, mesmo que constituídas de solos hidromórficos, terão 
seu uso orientado por critérios técnicos que permitam a conservação do solo e da água”. 
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Então, considerando as disposições deste Decreto Estadual nº 10.266/2014 e da 
Lei Estadual nº 18.295/2014, somente serão consideradas áreas de preservação 
permanente as áreas úmidas cobertas com vegetação e declaradas de interesse social 
por ato do Chefe do Poder Executivo, sendo que as áreas úmidas não originadas de 
nascentes, bem como aquelas situadas fora dos limites da área de preservação 
permanente terão seu uso admitido, conforme critérios técnicos do órgão ambiental 
competente. 

Neste sentido, a Lei Estadual nº 18.295/14 dispõe: 

Art. 55 Deverá ser criada em âmbito estadual Câmara Técnica 
especializada para a avaliação permanente e periódica das áreas úmidas 
do Estado visando definir os usos adequados e políticas voltadas para a 
conservação e uso sustentável. 

Parágrafo único – Caso a Câmara mencionada no caput deste artigo 
identifique áreas úmidas e seus entornos protetivos já sob intervenção 
como estratégicos para a conservação da biodiversidade, os órgãos 
ambientais exigirão dos responsáveis a sua restauração total, de forma a 
reinseri-los no processo de preservação, mediante prévia e justa 
indenização. 

... 

Segundo informações obtidas junto ao IAP, em virtude das legislações estaduais 
vigentes terem admitido a possibilidade de intervenção e utilização das áreas úmidas no 
âmbito estadual, delegando ao referido órgão ambiental a competência de definição dos 
critérios para tal em normativa própria, os processos de licenciamento ambiental em 
terrenos que contenham áreas úmidas estão sendo analisados caso a caso, para 
definição de quais áreas úmidas são passíveis de intervenção, quais deverão ser 
conservadas e quais serão objeto de aplicação de entorno protetivo, uma vez que ainda 
não houve tempo hábil de promulgação de normativa própria com a definição de tais 
critérios. 

Portanto, as porções que apresentam solos hidromórficos no terreno avaliado 
(Gleissolos e Organossolos), conforme apresentado no Item 5.1.4. Pedologia, são 
classificadas como áreas úmidas pela legislação vigente, as quais somente serão 
consideradas áreas de preservação permanente quando apresentarem declaração de 
interesse social por ato normativo específico ou quando estiverem sobrepostas a outras 
feições classificadas pela legislação como tal. 

Perante tal enquadramento, as porções com solos hidromórficos identificadas na 
Área Específica de Análise Ambiental, classificadas como áreas úmidas, quando 
sobrepostas às áreas de preservação permanente de cursos hídricos assumem tal 
caráter restritivo, as demais, os critérios de intervenção e utilização serão estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente no processo de licenciamento ambiental. 

Complementarmente, cabe mencionar as disposições da Lei Estadual nº 
18.295/2014 no que diz respeito às áreas úmidas consolidadas: 
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Art. 51 Nas áreas já sistematizadas, consideradas áreas úmidas 
drenadas, os canais de drenagem, já existentes, poderão receber 
procedimentos de limpeza e manutenção visando ao fluxo natural das 
águas. 

Parágrafo único - Os canais de drenagem das áreas sistematizadas 
também poderão ser fechados mantendo-os subterrâneos e protegidos, 
desde que permitido o fluxo natural das águas. 

... 

7.2.3.3. Áreas com Vegetação 

As tipologias vegetacionais nativas identificadas na Área Específica de Análise 
Ambiental por meio dos estudos de diagnóstico ambiental integram o Bioma da Floresta 
Atlântica e, portanto, têm seu uso e proteção regulamentados pela Lei Federal n° 
11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica, regulamentada pelo Decreto Federal n° 6.660/2008), 
cujas normas protetivas são aplicáveis aos remanescentes de vegetação nativa primária 
e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de sucessão secundária, não 
interferindo em áreas de vegetação pioneira, pastagens, florestas plantadas e áreas 
desprovidas de vegetação nativa, que pelo fato de não demandarem corte de vegetação 
arbórea nativa para fins de uso e ocupação, não representam restrições para tal, como 
é o caso das áreas de estágio pioneiro de regeneração, Vegetação Pioneira com 
Influência Fluvial (Várzea), reflorestamento de Eucalyptus sp., e pastagens existentes na 
área ora avaliada. 

Em relação à especificação para corte das tipologias vegetacionais da Mata 
Atlântica à luz da Lei Federal nº 11.428/2006 destaca-se: 

Art. 8 – O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma 
Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, conforme se trata de 
vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o 
estágio de regeneração. 

... 

Art. 25 – O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária 
em estágio inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica serão 
autorizados pelo órgão estadual competente. 

 

Portanto, independentemente da localização em área urbana ou rural, a 
vegetação secundária no estágio inicial de regeneração é passível de supressão, 
mediante prévia autorização do órgão ambiental competente. Com isso, 
desconsiderando as sobreposições com outras feições ambientais restritivas, as áreas 
de Floresta Ombrófila Mista Aluvial e de Floresta Ombrófila Mista Montana em estágio 
inicial de sucessão secundária são passíveis de supressão para uso e ocupação pelo 
empreendimento proposto, desde que previamente autorizado pelo órgão ambiental 
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competente, devendo ser ressalvados os espécimes que são classificados como em 
perigo de extinção pela Portaria nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente. 

Já as tipologias em estágio médio têm sua regulamentação de uso e proteção 
diferenciada, conforme se trate de área urbana ou rural: 

Art. 23 – O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária 
em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica somente 
serão autorizados: 

I – em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, 
atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social, 
pesquisa científica e práticas preservacionistas;  

II – (VETADO) 

III – quando necessários ao pequeno produtor rural e populações 
tradicionais para o exercício de atividades ou usos agrícolas, pecuários 
ou silviculturais imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, 
ressalvadas as áreas de preservação permanente e, quando for o caso, 
após averbação da reserva legal, nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965;  

IV – nos casos previstos nos §§ 1° e 2° do art. 31 desta Lei. 

... 

Art. 31 – Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim 
consideradas em lei, o parcelamento do solo para fins de loteamento ou 
qualquer edificação em área de vegetação secundária, em estágio médio 
de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto 
no Plano Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e dependerão 
de prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado o 
disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei.  

§1° Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência 
desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração somente será admitida, para fins de loteamento ou 
edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de 
vegetação nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30% 
(trinta por cento) da área total coberta por esta vegetação.  

§2° Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência 
desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação em estágio 
médio de regeneração em no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área 
total coberta por esta vegetação. 

... 

Portanto, nota-se que a supressão de tipologias vegetacionais em estágio médio 
de sucessão secundária para fins de parcelamento do solo somente é admitida em áreas 
urbanas e regiões metropolitanas, assim consideradas em lei, enquanto o percentual 
considerado passível de supressão é condicionado à data de enquadramento da área 
em perímetro urbano. 
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Neste contexto, conforme descrito no Item 7.2.2.1. Zoneamento Municipal e 
APA do Rio Verde, cabe citar novamente que a Área Específica de Análise Ambiental 
se encontra integralmente inserida em perímetro urbano, de acordo com a Lei Municipal 
nº 1.820/2005 (Perímetro Urbano de Campo Largo), ou seja, anteriormente à vigência 
da Lei Federal nº 11.428/2006, o que resultaria na admissão de corte em 70% da área 
total recoberta pela tipologia, mediante preservação dos demais 30% existentes no local, 
desde que previamente autorizado pelo órgão ambiental e vinculado à compensação na 
forma de destinação de área equivalente à desmatada, conforme art. 17 da Lei Federal 
nº 11.428/2006. Com efeito: 

Art. 17 O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos 
estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 
autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, 
na forma da destinação de área equivalente à extensão da área 
desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 
hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, 
nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas 
localizadas no mesmo Município ou região metropolitana. 

... 

Porém, como a Fazenda Timbutuva se encontra em área de proteção de 
manancial de abastecimento público, apesar de a legislação federal em questão 
autorizar o corte de tipologias vegetacionais em estágio médio de sucessão secundária 
em área urbana para fins de loteamento e/ou edificações, deve ser considerado o que 
diz o art. 11º da referida lei: 

... 

Art. 11 – O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios 
avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam 
vedados quando: 

I - a vegetação: 

... 

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de preservação e 
controle de erosão: 

... 

Além disso, o Decreto Estadual nº 6.796/2012 (Zoneamento Ecológico Econômico 
da APA do Rio Verde), em seu art. 21, dispõe que os maciços florestais em estágio médio 
de sucessão secundária com área superior a 1.000m² são considerados Zona de 
Conservação da Vida Silvestre – ZCVS (Item 7.2.2.1. Zoneamento Municipal e APA 
do Rio Verde), onde a implantação de condomínios residenciais horizontais não é 
permitida e a atividade de supressão vegetal é contrária ao princípio de conservação 
definida pelo zoneamento da APA do Rio Verde. 

Com isso, as áreas de Floresta Ombrófila Mista Aluvial e de Floresta Ombrófila 
Mista Montana em estágio médio de sucessão secundária são consideradas restritivas 
ao uso e ocupação pelo empreendimento, contudo, podem ser contabilizadas como 
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áreas de preservação e proteção ambiental para fins de alcançar o percentual mínimo 
previsto na legislação da APA do Rio Verde para viabilização da implantação de 
condomínio residencial horizontal em frações privativas de 500m². 

Destaca-se que tal possibilidade também se dá para as formações florestais em 
estágio inicial de sucessão secundária, que não apresentam restrições relacionadas ao 
corte para fins de parcelamento do solo aos moldes pretendidos pelo empreendedor. 

Especificamente sobre as áreas de Vegetação Pioneira com Influência Fluvial 
(Várzea), a Lei Federal nº 12.651/2012 dispõe o seguinte: 

Art. 6º – Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 
declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as 
áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas 
a uma ou mais das seguintes finalidades: 

... 

III – proteger várzeas 

... 

No âmbito estadual, a Lei nº 18.295/2014 (Programa de Regularização Ambiental) 
dispõe o seguinte sobre as várzeas: 

Art. 48 As áreas úmidas não originadas de nascentes, as várzeas fora 
dos limites das Áreas de Preservação Permanente – APPs, mesmo que 
constituídas de solos hidromórficos, terão seu uso orientado por critérios 
técnicos que permitam a conservação do solo e da água. 

Assim sendo, uma vez que não há normativas específicas no Estado do Paraná 
declarando as vegetações de várzeas como de interesse social para fins de 
enquadramento como áreas de preservação permanente, desconsiderando 
sobreposições com outras feições ambientais restritivas existentes na Fazenda 
Timbutuva, as porções ocupadas por Vegetação Pioneira com Influência Fluvial (Várzea) 
são passíveis de uso e ocupação pelo empreendimento proposto, mediante prévio 
licenciamento junto ao órgão ambiental competente. 

7.2.3.4. Reserva Legal e Área Verde 

A Lei Federal nº 12.651/2012, o Novo Código Florestal manteve a chamada 
reserva legal para imóveis rurais. Todavia, quando da conversão do uso do solo para 
fins urbanos (habitacional), tendo em vista que o imóvel ora sob análise está totalmente 
inserido dentro do Perímetro Urbano de Campo Largo, o empreendimento não manterá 
a reserva legal, mas sim a área verde, cf. o art. 25: 

Art. 25 – O poder público municipal contará, para o estabelecimento de 
áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos: 

... 
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II – a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas 
expansões urbanas; 

... 

 

Mas apesar desta localização dentro do perímetro urbano municipal, o terreno 
avaliado ainda tem uso e ocupação correspondente à propriedade rural (Item 3.1. 
Fazenda Timbutuva) e está inscrito no INCRA sob o número 701.068.024.252-7, bem 
como seus proprietários recolhem o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural – ITR e 
não de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU. Entretanto, com a aprovação do 
empreendimento, o imóvel deixará de ter uso rural e, assim, sua reseva legal deverá ser 
convertida em área verde. 

Conforme a lógica do § 7º do Art. 12º da Lei Federal nº 12.651/2012, a área verde 
deve ser calculada proporcionalmente a área total do terreno, excetuando o valor 
apresentado no Item 7.2.3.8. Linhas de Alta Tensão, correspondente às servidões de 
passagem das linhas de transmissão e, deverá levar em consideração também as Áreas 
de Preservação Permanente no cálculo do percentual, de acordo com o art. 15. 

Considerando as matrículas correspondentes as quatro áreas que compõem a 
Área Específica de Análise Ambiental, atualmente elas apresentam a seguinte situação 
quanto às áreas de Reserva Legal que serão convertidas em áreas verdes: 

 Área 1 com 743.532,19m² (74,35 hectares), para a qual já consta a inscrição 
de 20% da área total do imóvel (148.706,44m² ou 14,87 hectares) no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR à título de Reserva Legal dentro do imóvel Inscrição no 
CAR indicada na matrícula como PR-4104204-
49F5F8E6A6BF464F9255E1E9A25F24D6; 

 Área 2 com 2.263.168,36m² (226,31 hectares) segundo levantamento 
topográfico, para a qual já consta a averbação em matrícula à título de Reserva 
Legal em área de 348.117,00m² (34,81 hectares), sendo 266.557,00m² (26,65 
hectares) localizados na Área 2, enquanto 81.560,00m² (8,15 hectares) estão 
localizados em imóvel externo a Fazenda Timbutuva, denominada Área 8. O 
restante da Reserva Legal (104.725,88 m²) referente a Área 2 juntamente com o 
já averbado em matrícula (348.117,00 m²) consta no Cadastro Ambiental Rural – 
CAR à título de Reserva Legal inscrito sob número PR-4104204-
CD08FAE0A59E45FB9DB795F09CD3681F; 

 Área 3 com 393.185,55m² (39,31 hectares), segundo levantamento topográfico, 
com Reserva Legal correspondente a 20% do total do imóvel (78.637,11m² ou 
7,86 hectares) inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR sob número PR-
4104204-EC52EDF0F639444984B4C128C04F5FFD localizada dentro da Área 2; 
e 

 Área 4 com 346.889,28m² (34,68 hectares), segundo levantamento topográfico, 
com Reserva Legal correspondente a 20% do total do imóvel (69.377,85m² ou 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

646 
 

6,97 hectares) inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR sob número PR-
4104204-DD65631FD3D44A82A9E694DE2EC322B6 localizada na Área 2. 

 

7.2.3.5. Declividade entre 30% e 100% 

A Lei Federal nº 6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano), determina que em 
caso de declividade superior a 30% que o parcelamento do solo não será permitido: 

Art. 3 – ... 

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 

... 

III – em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades 
competentes; 

... 

Em nível estadual, a Lei nº 12.248/1998 que regulamenta o uso do solo nas áreas 
de mananciais, tendo como foco principal o ordenamento territorial, estabelece, neste 
caso particular, semelhante restrição à ocupação: 

Art. 10 – Constituem-se Áreas de Restrição à Ocupação: 

... 

III – As áreas com declividade superior a 30%; 

... 

Art. 11 – Nas Áreas de Restrição à Ocupação somente serão permitidos 
usos e atividades que atendam aos requisitos mínimos necessários à 
manutenção da qualidade da água, conforme a legislação em vigor. 

... 

Por sua vez, a Lei Municipal nº 1.822/2005, que regulamenta o parcelamento do 
solo de Campo Largo, em seu art. 3º, também proíbe o parcelamento do solo em alguns 
casos, dentre eles “em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento), antes de atendidas as exigências específicas da autoridade municipal 
competente”. 

Em outras palavras, cabe dizer que as restrições ao parcelamento do solo em 
áreas com declividade superior a 30% podem ser condicionadas, isto é, desde que sejam 
adotadas medidas específicas de controle da erosão, para viabilização do uso e 
ocupação pretendidos. 

Deste modo, desconsiderando eventuais sobreposições com outras feições 
ambientais restritivas, as porções com declividade entre 30% e 100% existentes na Área 
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Específica de Análise Ambiental são consideradas passíveis de parcelamento do solo 
para fins urbanos, mediante a adoção de medidas que viabilizem o uso e ocupação pelo 
empreendimento proposto, conforme exigências dos órgãos competentes. 

Todavia, conforme já apresentado no Item 7.2.2.1. Zoneamento Municipal e 
APA do Rio Verde, devido à inserção da Área Específica de Análise Ambiental no 
contexto do zoneamento da APA Estadual do Rio Verde, os parâmetros de uso e 
ocupação definidos inviabilizam o parcelamento do solo na modalidade de loteamento. 
Com isso, apenas a modalidade de condomínio é considerada viável, desde que 
garantido um percentual mínimo de 40% de áreas de proteção e preservação ambiental. 

Assim, como condomínio não consiste numa das modalidades de parcelamento 
do solo para fins urbanos (segundo a Lei Federal nº 6.766/79), as restrições relacionadas 
à declividade entre 30% e 100% estabelecidas pela normativa em vigor não são 
aplicáveis ao empreendimento proposto. 

7.2.3.6. Gasoduto 

De acordo com o conteúdo da Matrícula nº 32.635 (Área 3) e da Matrícula nº 
18.232 (Área 2) do Registro de Imóveis da Comarca de Campo Largo, há uma faixa de 
servidão de passagem em favor de TBG – Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-
Brasil  

A faixa de servidão consiste em uma restrição ao uso do solo com largura de 20m 
de superfície que acompanha o percurso subterrâneo dos dutos e que é fundamental 
para a segurança e a proteção da tubulação. 

O Decreto Federal sem número de 28 de agosto de 1996 declara de utilidade 
pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de 
passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, os terrenos que 
menciona: 

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, 
em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, ou da empresa por 
ela controlada, que vier a ser encarregada da execução do gasoduto e 
do transporte de gás natural, petróleo e demais combustíveis, os terrenos 
e benfeitorias neles existentes, de propriedade particular, excluídos os 
bens de domínio público, situados nos Estados de Mato Grosso do Sul, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no trecho 
compreendido entre as cidades de Corumbá, no Estado do Mato Grosso 
do Sul, e Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, necessários à 
construção do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL) e instalações 
complementares. 

... 

- faixa de terrenos com largura de 20,00m (vinte metros) e extensão total 
(...), com os seguintes trechos: 
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... 

TRECHO NO ESTADO DO PARANÁ 

... 

Prossegue no mesmo rumo geral, cruza a PR-090 e a divisa ideal dos 
municípios de Almirante Tamandaré e Campo Largo, até encontrar o 
ponto de coordenadas UTM E=657.321,08 e N=7.186.266,06. Continua 
no mesmo rumo geral sul cruza o rio Verde, cujo eixo define as divisas 
entre os municípios Campo Largo e Araucária, até encontrar o ponto de 
coordenadas UTM E=656.939,23 e N=7.181.061,89. 

... 

 

Segundo o Guia de Convivência TBG 2014, a distância mínima para edificações 
é de 15 metros de cada lado dos limites da Faixa de Servidão. Esta faixa somente poderá 
ser utilizada para qualquer fim, mediante análise e autorização prévia da empresa 
detentora, que indicará a faixa não edificável necessária e poderá vetar qualquer uso e 
ocupação, caso julgue que tal atividade represente riscos à estrutura. 

7.2.3.7. Diretrizes Viárias Municipais 

De acordo com o ofício emitido pelo Departamento de Ordenamento Territorial da 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano de Campo Largo em 28 de maio de 
2015 (Anexo XXI), referente ao processo nº 8.960/2015, a Área Específica de Análise 
Ambiental é atingida por diretriz viária da Rua Domingos Puppi (Estrada do Rio Verde), 
classificada como Via Arterial, com faixa de servidão de 20 metros, da Rua Salvador 
Cavallin, classificada como Via Estrutural, com faixa de servidão de 30 metros, e de uma 
terceira diretriz classificada como Via Coletora, com faixa de servidão de 20 metros. 

A Rua Domigos Puppi corresponde a uma via já existente, situada no limite oeste 
da Fazenda Timbutuva, para qual a legislação determina uma caixa de via com largura 
de 20 metros. A Rua Salvador Cavallin também corresponde a uma via já existente, 
situada entre a Área 1 e Área 2, para qual a legislação municipal determina uma caixa 
de via com 30 metros. Já a via coletora corresponde a uma diretriz viária que segue 
parcialmente o traçado de uma via interna já existente na Fazenda Timbutuva, para qual 
a caixa de via é de 20 metros de largura. 

A este respeito, é oportuna a lembrança da Lei Municipal nº 1.813, de 08 de março 
de 2005, que dispõe sobre a hierarquização e traçado básico do Sistema Viário, traça as 
diretrizes para o arruamento do Município de Campo Largo e dá outras providências: 

Art. 4º É obrigatória a adoção das disposições da presente Lei, em todos 
os empreendimentos imobiliários, loteamentos, unificações ou 
arruamentos que vierem a ser executados no Perímetro Urbano do 
Município de Campo Largo. 
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Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal fiscalizará a execução das vias 
de que trata o caput deste artigo. 

... 

 

Para fins de determinação das restrições relacionadas às diretrizes viárias, serão 
consideradas as larguras das caixas de vias já existentes no entorno do terreno avaliado, 
no caso, da Rua Domingos Puppi e da Rua Salvador Cavallin, assim como o traçado da 
diretriz viária da Via Coletora. Contudo, na contabilização de áreas restritivas serão 
consideradas apenas as larguras das caixas de vias já existentes no entorno do terreno 
avaliado. 

Com isso, as larguras das caixas de vias já existentes no entorno e que incidem 
na Área Específica de Análise Ambiental devem ser obrigatoriamente implantadas 
segundo as disposições da Lei nº 1.813/05 e, portanto, devem ser consideradas no 
planejamento do projeto urbanístico proposto pelo empreendedor. 

7.2.3.8. Linhas de Alta Tensão 

Conforme apresentado no Item 3.1. Fazenda Timbutuva, especificamente as 
áreas 1 e 2, é atravessada por duas diferentes linhas de transmissão de energia elétrica. 

Segundo informações obtidas junto à Centrais Elétricas S.A – ELETROSUL e 
junto à ABENGOA Brasil, estas linhas de transmissão apresentam tensão de 525 kV, a 
qual é utilizada para determinar a respectiva faixa não edificável: 

 ABENGOA – 30 metros para cada lado do eixo da linha de transmissão; 

 ELETROSUL – 32,5 metros para cada lado do eixo da linha de transmissão. 

 

Neste caso, serão consideradas para fins de determinação das restrições e 
diretrizes de uso e ocupação do solo as metragens das faixas não edificáveis obtidas por 
meio de consultas com as empresas outorgadas. 

Cabe salientar a existência de averbações de servidão de passagem de linhas de 
transmissão em favor da ELETROSUL nas seguintes matrículas que compõem a 
Fazenda Timbutuva: 

 Matrícula nº 10.006 (Área 2); 

 Matrícula nº 10.015 (Área 2); 

 Matrícula nº 18.232 (Área 2); 

 Matrícula nº 34.988 (Área 2); 
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 Matrícula nº 43.675 (Área 1). 

 

Sobre as linhas de transmissão de responsabilidade da empresa ABENGOA, não 
constam averbações de servidão de passagem nas matrículas, tendo em vista que as 
desapropriações para instituição de servidão de passagem referentes às linhas de 
transmissão estão em andamento e, portanto, aguardam conclusão para devida 
averbação nas matrículas. 

Além da servidão de passagem onde foi realizada a implantação das torres e 
linhas de transmissão, também incidem faixas não edificáveis (que compreendem as 
áreas marginais de proteção, contadas a partir do eixo). 

7.2.3.9. Estruturas Remanescentes da Mina Timbutuva S.A 

Conforme apresentado no Item 3.1. Fazenda Timbutuva, foram identificadas 
estruturas remanescentes da operação da Mina Timbutuva S.A nas décadas de 30 e 40 
do Século XX na região. 

A Lei Orgânica do Município de Campo Largo institui em vários dos seus 
dispositivos (art. 10, VIII, 11, IV, 12, V, “e”, 40, I, “b”, 195, II e, art. 225, V) a proteção do 
patrimônio histórico com os descritos acima. 

No entanto, segundo informações obtidas junto à Casa da Cultura e à Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano de Campo Largo, ainda não há a identificação de áreas de 
interesse histórico e cultural existentes no Município, nem mesmo uma política específica 
para isso. 

 

7.2.4. Considerações Finais 

As restrições ambientais encontradas na Área Específica de Análise Ambiental 
regulam o uso e ocupação do solo em dois aspectos: o parcelamento ou subdivisão e a 
edificação. 

Neste caso, cada um dos aspectos ambientais levantados no diagnóstico e 
tratados em lei apresenta uma regulamentação específica podendo permitir, restringir ou 
impedir o parcelamento ou a edificação, ou ainda ambos. 

As restrições legais identificadas para a Fazenda Timbutuva, considerando seus 
aspectos ambientais e de localização são indicados a seguir (Figura 7.4): 
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 ZPFV – Zona de Preservação de Fundo de Vale – APA do Rio Verde, que 
coincide com as faixas marginais de cursos hídricos – Áreas de Preservação 
Permanente (APP): 

- 30 metros em ambas as margens de canais fluviais com largura inferior a 
10 metros; 

- 50 metros no entorno de nascentes perenes; 

- 30 metros no entorno de reservatórios artificiais decorrentes de 
barramento de canais fluviais. 

 Áreas úmidas (Gleissolos e Organossolos) (a critério do órgão ambiental 
competente); 

 Gasoduto 

- Faixa de servidão de passagem com largura de 20 metros; 

- Faixa não edificável de 15 metros de cada lado dos limites da Faixa de 
Servidão. 

 Diretrizes viárias municipais; 

 ZCVS – Zona de Conservação da Vida Silvestre – APA do Rio Verde, que 
coincide com maciços florestais nativos em estágio médio de sucessão 
secundária: 

- Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária; 

- Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio Médio de Sucessão 
Secundária; 

 Reserva Legal ou Áreas Verdes Urbanas; 

 Linhas de transmissão: 

- Faixa não edificável de 30 metros de cada lado do eixo da linha de 
transmissão ABENGOA 

- Faixa não edificável de 32,50 metros de cada lado do eixo da linha de 
transmissão ELETROSUL. 

 Feições naturais com declividade entre 30% e 100%. 

Novamente destaca-se que as restrições relacionadas às feições naturais com 
declividade entre 30% e 100% se aplicam apenas para parcelamento do solo para fins 
urbanos, conforme Lei Federal nº 6.766/1979. Com a implantação de condomínio não é 
considerada uma modalidade de parcelamento do solo para fins urbanos na legislação 
federal em questão, tais restrições não se aplicam à mesma. 
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8. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

Neste capítulo se procederá à delimitação das áreas de influência ou abrangência 
de impactos ambientais decorrentes de ações ou aspectos vindos do planejamento, 
instalação e operação do empreendimento proposto Alphaville Paraná, em observância 
aos requisitos legais (Resolução CONAMA 01/86) para avaliação das interações 
ambientais, constituindo-se em fator de grande importância para o direcionamento da 
coleta de dados, voltada para o diagnóstico ambiental e espacialização dos impactos, 
sejam eles positivos ou negativos. 

Conforme citado, as áreas de influência são aquelas afetadas direta ou 
indiretamente pelos impactos, positivos e negativos, decorrentes das diferentes ações 
do empreendimento, durante suas fases de planejamento, instalação e operação. Estas 
áreas podem assumir tamanhos diferenciados, dependendo da extensão do efeito 
ambiental de uma determinada ação do empreendimento sobre alguma variável 
ambiental considerada nos estudos dos meios físico, biótico ou antrópico. 

Classicamente, são utilizados os conceitos de: Área Diretamente Afetada (ADA) 
que corresponde exatamente à área necessária, territorialmente, para implantação do 
empreendimento, sendo considerada apenas àquelas que sofrerão intervenção direta; 
Área de Influência Direta (AID), como sendo aquele território onde as relações sociais, 
econômicas, culturais e os aspectos físico-biológicos sofrem os impactos de maneira 
primária, tendo suas características alteradas, ou seja, há uma relação direta de causa 
e efeito; e Área de Influência Indireta (AII), onde os impactos se fazem sentir de maneira 
secundária ou indireta. 

Em relação ao empreendimento imobiliário a ser instalado, no sentido de melhor 
identificar possíveis impactos ambientais sobre cada uma das áreas de influência 
consideradas, a implantação do Alphaville Paraná foi analisada segundo três fases 
sequenciais, a saber: Planejamento, desde a concepção do empreendimento ao 
lançamento comercial; Instalação, por meio da abertura do empreendimento; e 
Operação, por meio da ocupação do mesmo. 

 A fase de planejamento tem início com avaliações mercadológicas, aquisição 
de terras e/ou formalização de parcerias, concepção do negócio e do projeto 
urbanístico até o lançamento comercial referente à divulgação do 
empreendimento; 

 A fase de instalação do empreendimento refere-se às obras de engenharia 
propriamente ditas, com execução de terraplanagem, implantação do sistema 
viário, das áreas sociais, instalação de infraestrutura básica, pavimentação e 
arborização, assim como implantação de alguns programas de controle ambiental, 
tal como o Gerenciamento Ambiental da Obra. Cabe citar que devido as 
proporções do empreendimento, optou-se pelo faseamento, portanto, em dados 
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momentos poderá haver simultaneamente a Instalação e a Operação do 
empreendimento; 

 Relacionada à operação do empreendimento, a terceira fase enfoca na 
construção dos imóveis residenciais e comerciais, bem como a instalação de 
estrutura de uso coletivo e individual, como rede de telefonia fixa, torre de telefonia 
celular, rede televisão a cabo, circulação de automóveis, assim como a 
operacionalização dos serviços como: coleta e destinação de esgoto sanitário e 
resíduos. Conforme citado, devido ao faseamento do projeto, poderá estar 
ocorrendo de forma concomitante a instalação e operação do empreendimento. 

Neste contexto, analisaram-se, para cada uma das fases estabelecidas, as 
possíveis interferências do empreendimento proposto sobre as respectivas áreas de 
influência, sendo observado o grau de intensidade e os principais aspectos urbanísticos, 
socioeconômicos e ambientais relacionados. 

Para a definição das áreas de influência do empreendimento Alphaville Paraná 
considerou-se que, de forma geral, este tipo de atividade deve ser analisado a partir dos 
efeitos de sua implantação no contexto da dinâmica socioeconômica e territorial onde 
está localizado. 

Para realizar essa avaliação da maneira mais eficiente possível, a partir dos 
estudos ambientais realizados para a Área Expandida de Avaliação Ambiental e para a 
Área Específica de Análise Ambiental confrontados com a proposta de ocupação do 
terreno, determinou-se a abrangência e potencial de interferência dos impactos 
estimados das ações ou atividades desempenhadas para seu planejamento, instalação 
e operação, culminando nas áreas já citadas: ADA, AID e AII: 

A Área Diretamente Afetada – ADA corresponde ao local onde os impactos 
ambientais normalmente se manifestarão de maneira direta e significativa, tendo em vista 
que corresponde ao local de obras ou de maiores intervenções, considerando o 
planejamento, instalação e operação do empreendimento proposto. 

Já a Área de Influência Direta – AID são superfícies externas ao local de obras ou 
intervenções efetivas do empreendimento proposto, porém com manifestação direta dos 
impactos decorrentes de seu planejamento, instalação ou operação. Normalmente situa-
se ao redor da ADA, abrangendo parte da Fazenda Timbutuva e arredores. 

Por fim, a Área de Influência Indireta corresponde as superfícies onde os impactos 
se manifestam com menor intensidade ou significância devido a sua maior abrangência. 
Em se tratando de meio físico normalmente se considera uma Bacia Hidrográfica de 
grande ordem. São espaços territoriais muito abrangentes e os impactos evidenciados 
ocorrem como consequência da extensão observada na AID, normalmente considerados 
de segunda ordem. 

Apesar de certas disciplinas ambientais estarem contempladas em um mesmo 
meio de avaliação (Físico, Biótico e Antrópico) apresentam características, 
comportamentos, fragilidades, potenciais e interações diferenciadas entre si quando 
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correlacionadas com a proposta de ocupação da ADA, resultando em áreas de 
abrangência de impacto distintas, conforme especificado a seguir: 

8.1. Meio Físico 

8.1.1. Qualidade do Ar (Química Atmosférica) 

Inserida no município de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, a 
Fazenda Timbutuva atualmente apresenta área significativa de cultivo de eucalipto, 
presumidamente com pouca ou nenhuma influência da emissão de poluentes que 
possam intervir diretamente no agravamento da qualidade do ar local e regional. 

A Fazenda se localiza a aproximadamente 4 km de distância da divisa entre 
Campo Largo e Curitiba. Em função dessa proximidade, e em virtude do bairro CIC da 
capital, com características industriais, estar localizado à montante da direção 
predominante dos ventos da região, provavelmente o terreno receba atualmente mais 
influência dos poluentes provenientes dessas áreas do que influencie a região, e a 
tendência é que os poluentes atmosféricos gerados durante as obras da fase de 
implantação do empreendimento, em decorrência das atividades de mobilização do solo 
e do trânsito de máquinas e equipamentos, em sua maioria composto por material 
particulado, seja depositado em áreas próximas, auxiliado pela dispersão e influência 
gravitacional. Na operação do empreendimento poderão existir emissões atmosféricas 
difusas provenientes do tráfego de veículos de moradores. 

Sendo assim, as áreas de influência para os impactos sobre a qualidade do ar 
foram assim definidas: 

 ADA: área de intervenção do empreendimento proposto onde há interferência 
direta, com pouca atividade emissora de poluentes atmosféricos, no interior da 
Fazenda Timbutuva; 

 AID: entorno da ADA, em uma faixa de até 200 metros a partir do limite dos 
locais de obra ou intervenção, que representa a distância estimada em que os 
impactos da emissão podem ser representativos fora dos limites do 
empreendimento. A partir dessa distância, as emissões fugitivas são bastante 
reduzidas pelo processo de dispersão e remoção de material particulado da 
atmosfera por ação da sedimentação gravitacional. Independentemente da 
predominância dos ventos, a faixa de abrangência da AID é estipulada igualmente 
em toda a área de entorno, para garantir que mesmo em condições adversas e 
de curta duração a área potencialmente impactada seja contemplada na análise. 

 AII: abrange uma faixa de 400 metros no entorno da ADA e 100 metros ao redor 
das principais vias afetadas pelo tráfego gerado pelo empreendimento, 
compreendendo a Estrada do Rio Verde e a Avenida Mato Grosso, portanto, o 
critério utilizado para a escolha desta delimitação foi as emissões atmosféricas 
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oriundas do acréscimo do volume de tráfego que podem ser consideradas como 
um impacto indireto do empreendimento na qualidade do ar local. 

8.1.2. Níveis de Pressão Sonora 

A delimitação das áreas de influência dos impactos ambientais decorrentes nos 
níveis de pressão sonora considerou três abrangências distintas, baseadas nos níveis 
sonoros que podem ser produzidos na instalação do empreendimento proposto, nos 
limites legais de pressão sonora e nos níveis atuais medidos para a Área Específica de 
Análise Ambiental. 

A Área Diretamente Afetada corresponde a Fazenda Timbutuva, local onde 
haverá as intervenções e modificações mais significativas para a instalação do 
empreendimento proposto, neste caso, trata-se do local gerador de ruídos. 

Para a definição das demais áreas de abrangência de impacto, denominadas de 
Área de Influência Direta – AID e Área de Influência Indireta (AII) utilizou-se o método 
preconizado pela Norma Internacional ISO 9613-2:1996 (Parte 2: método geral de 
cálculo) para cálculos de atenuação de ruídos. Esta norma foi preparada pelo Comitê 
Técnico ISO / TC 43, Acústica, Subcomitê SC 1, Noise, sendo composta por duas partes. 
A primeira é dedicada à absorção do som pela atmosfera e a segunda dedicada ao 
método geral de cálculo, sendo uma abordagem empírica mais alargada à atenuação 
devido a todos os mecanismos físicos. 

A norma aponta um método de engenharia para o cálculo da atenuação do som 
ao ar livre durante a propagação, a fim de antever os níveis de ruído ambiental a uma 
distância de várias fontes sonoras. O método prevê que o nível da pressão sonora seja 
ponderado em função das condições meteorológicas favoráveis à propagação de fontes 
conhecidas, como a divergência geométrica, a atenuação devida ao ar, a absorção do 
solo, as reflexões em superfícies, e a atenuação devido a obstáculos. 

O método abordado pela ISO 9613-2 aplica-se na prática, a uma grande variedade 
de fontes de ruídos e ambientes e para a maioria das situações que envolvam o tráfego 
rodoviário ou ferroviário, as fontes de ruído industrial, atividades de construção, e muitas 
outras fontes de ruído no solo.  

A partir desta norma, foi utilizada a Calculadora Interativa de Nível Sonoro, 
desenvolvida pela empresa inglesa MAS Environmental, disponível em 
http://www.masenv.co.uk/noisecalculator2, onde, com a entrada de dados característicos 
da localidade, como tipo de solo, umidade relativa, temperatura, frequência do som e o 
nível máximo sonoro, se obteve os resultados de atenuação da pressão sonora calculada 
à partir dos limites da ADA. 

Os valores médios de umidade relativa e de temperatura utilizados no cálculo são 
provenientes da tabela de médias históricas do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), calculados entre os anos de 1961 a 1990, para o município de Curitiba, 
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extrapolados para Campo Largo. Assim, o valor médio utilizado para umidade relativa foi 
80,7% e para temperatura 16,8°C. 

Além dessas entradas, o fator solo (G) também é fundamental para o cálculo. Este 
é obtido por meio do tipo de solo existente na região da fonte dos ruídos, na região do 
receptor e na região média, sendo classificado em três situações: 

 Hard Ground: inclui pavimentação, água, gelo, concreto e todas as outras 
superfícies de terra, com uma porosidade baixa. Para hard ground – G = 0; 

 Porous Ground: inclui solo coberto por grama, árvores ou outros tipos de 
vegetação, e todas as outras superfícies de solo adequado para o crescimento da 
vegetação, tais como terrenos agrícolas. Para porous ground – G = 1; 

 Mixed Ground: se a superfície é constituída por ambos “hard Ground” e “porous 
Ground”. G assume valores que variam de 0 a 1. 

Para o estudo específico, em virtude de atualmente a área ser constituída por 
terreno com características agrícolas, o fator solo utilizado foi o Porous ground – G = 1. 

Com relação à emissão de ruídos, segundo Davis & Cornwell (1985) apud 
Andrade (2004), dentre a vasta relação de equipamentos emissores de ruídos que 
podem ser utilizados nas diversas etapas de implantação de uma obra de construção 
civil, pode-se citar o Bate-Estaca como o responsável pelo nível mais elevado de 
emissão, atingindo até 116 dB(A) medido à 15 metros de distância. Portanto, este valor, 
por ser o máximo avaliado, foi aproveitado como referência para completar o dado 
necessário no preenchimento das entradas da calculadora virtual. 

A frequência utilizada (1000Hz) é um valor médio estipulado dentro da própria 
calculadora, a fim de garantir uma avaliação ideal que possa abranger os mais diversos 
tipos de emissores de ruídos. 

Sendo assim, a partir das características do empreendimento proposto, 
considerando basicamente as etapas de instalação e operação, confrontadas as 
características ambientais evidenciadas nas áreas de estudo foram estabelecidas para 
avaliar os impactos decorrentes dos níveis de pressão sonora as seguintes áreas de 
influência: 

 ADA: limite do terreno previsto para as obras e intervenções decorrentes do 
projeto urbanístico proposto para a Fazenda Timbutuva; 

 AID: considerou uma faixa de 223 metros, que conforme simulação seria 
suficiente para atenuar o nível sonoro produzido pelo bate-estaca de 116 dB(A) 
para 55 dB(A) considerado como valor máximo estabelecido no Anexo I da Lei 
Municipal nº 2.406, de 2012 para Área de Proteção Ambiental – APA; 

 AII: considerou uma faixa de 704 metros, que conforme simulação seria 
suficiente para atenuar o nível sonoro produzido pelo bate-estaca de 116 dB(A) 
para 42,5 dB(A), valor este considerado como a média calculada para a Área 
Específica de Análise Ambiental. 
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8.1.3. Geologia, Geomorfologia e Pedologia 

A determinação das áreas de abrangência de impacto ambiental considerando as 
características geológicas, geomorfológicas e pedológicas do local onde se pretende 
instalar o empreendimento proposto, que para fins de estudos ambientais foi 
denominada de Área Específica de Análise Ambiental, levou em conta as alterações 
previstas no meio físico (superficial e subsuperficial), como exemplo no perfil de solo, e 
as consequências destas modificações nas áreas e demais aspectos ambientais 
adjacentes. 

A partir daí foram estabelecidas três áreas de influência: 

 ADA – Área Diretamente Afetada – Corresponde aos locais sujeitos a 
mobilização (corte ou aterro) do solo e demais modificações superficiais ou 
subsuperficiais que alterem de alguma forma o meio físico, especialmente a taxa 
de infiltração e o comportamento do fluxo hídrico difuso na superfície do solo. 
Desta forma abrange o local efetivo de implantação do empreendimento proposto 
no interior da Fazenda Timbutuva, não atingindo áreas de preservação ou de 
preservação da vegetação nativa, salvo casos excepcionais. Assim, engloba as 
porções onde está prevista a instalação de canalização viária, diretriz e sistema 
viário, clube, área comercial, equipamentos comunitários, áreas multiuso, 
portarias, quadras, sistema de lazer, sistema de drenagem e áreas verdes no 
interior das áreas condominiais. 

 AID – Área de Influência Direta – Abrange as áreas e corpos d’água ao redor 
(jusante) da ADA sujeitas a deposição de material erodido originado nas áreas de 
terraplanagem para instalação do empreendimento ou ainda com possibilidade de 
extensão dos processos erosivos originados no interior da obra. Podem atingir 
áreas internas à Fazenda Timbutuva como também adjacências. 

 AII – Área de Influência Indireta – Não se trata de uma área propriamente dita, 
mas considera os trechos dos recursos hídricos (nível de base) a jusante da ADA 
e AID até a represa do Rio Verde, sujeitos, em casos excepcionais, a deposição 
de material sedimentado – assoreamento – decorrente da exposição do solo nas 
áreas de obra (ADA). 

 

Segundo Carvalho (2008) o processo de deposição ocorre quando o fluxo de água 
perde sua capacidade deslocar as partículas erodidas. Neste caso, a deposição 
normalmente ocorre em locais mais baixos, como depressões, planícies e até encostas 
mais suaves. Estes sedimentos originados de processos erosivos poderão ficar 
depositados temporariamente em alguns locais, sendo ressuspendidos novamente 
quando o fluxo ganhar força para o transporte (Foster, 1982). 

O sedimento transportado pelos rios tende a seguir até o oceano, porém pode 
ficar retido em reservatórios, em margens de cheias, planícies de inundação, deltas e 
estuários (Carvalho, 2008). 
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Neste caso a AII foi considerada como os corpos de água contínuos existentes a 
jusante da ADA e AID, até a barragem do reservatório do Rio Verde, que por sua vez se 
constitui como uma barreira física que se configura como um nível de base, impedindo 
que a maior parte dos sedimentos sigam adiante. 

8.1.4. Recursos Hídricos 

As áreas de abrangência de impacto sobre os recursos hídricos consideraram 
desde o comportamento da água pluviométrica, quando incide na superfície do terreno 
e flui de modo difuso ou concentrado até atingir um corpo d’água, passando pela malha 
hidrográfica local, até a unidade básica de planejamento, ou seja, a Bacia Hidrográfica, 
conforme será exposto a seguir: 

 Área Diretamente Afetada – ADA – É composta pela área onde está prevista a 
implantação efetiva do empreendimento proposto, portanto, onde ocorrerá, ou 
poderá ocorrer, intervenção direta no meio físico, seja superficial ou 
subsuperficialmente, por meio de atividades de terraplanagem, implantação de 
fundações/estruturas enterradas e edificações. Abrange as áreas onde se 
pretende instalar a canalização viária, diretrizes e sistema viário, clube, área 
comercial, equipamentos comunitários, áreas multiuso, portarias, quadras, 
sistema de lazer, sistema de drenagem e áreas verdes. 

 Área de Influência Direta – AID – Compreende todas as superfícies de 
drenagem afetadas pelas atividades desempenhadas na ADA, inclusive em 
porções situadas fora dos limites da Fazenda Timbutuva, assim como os trechos 
de cursos hídricos que recebem o escoamento superficial proveniente da ADA. 

 Área de Influência Indireta – AII – Corresponde à Bacia do Rio Timbutuva, na 
qual se insere a maior parte da ADA e AID, juntamente com outras superfícies de 
drenagem influenciadas pelo empreendimento que drenam diretamente para o Rio 
Verde por meio de pequenos afluentes de sua margem esquerda, bem como o 
trecho da planície do Rio Verde à jusante da ADA e AID até a represa que compõe 
o reservatório do Rio Verde, considerando que o mesmo se constituirá como uma 
barreira física para eventuais processos de transporte de sedimentos oriundos da 
ADA e AID. 

8.2. Meio Biótico 

8.2.1. Flora 

As áreas de abrangência dos impactos decorrentes do empreendimento proposto 
– Alphaville Paraná, considerando o componente ambiental da flora são as seguintes: 

 ADA – Área Diretamente Afetada – Condiz com as áreas efetivas de 
implantação do empreendimento proposto. Aquelas onde haverá intervenção ou 
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supressão da cobertura vegetal para instalação de vias, quadras, lotes, áreas de 
lazer, equipamentos públicos, entre outras estruturas ou edificações. Apesar de 
estar no interior da Fazenda Timbutuva, não se refere ao seu limite, já que não 
terá sua totalidade ocupada. 

 AID – Área de Influência Direta – Equivale as áreas de vegetação nativa ou 
exótica, no interior da Fazenda Timbutuva, que não serão alvo do projeto, ou seja, 
não haverá intervenção ou supressão decorrentes da instalação do 
empreendimento proposto Alphaville Paraná. 

 AII – Área de Influência Indireta – Abrange os fragmentos florestais e vegetação 
nativa existentes num raio de 2,5 Km da ADA. A escolha da área de Influência 
Indireta (AII) fundamentou-se na existência de importantes remanescentes 
florestais na região, considerados reservatórios de biodiversidade, permitindo a 
manutenção do fluxo gênico entre as populações e aumentando a área para 
sobrevivência das espécies tanto de fauna quanto da flora. Logo, funcionando, 
como corredores ecológicos, principalmente num ambiente com características 
urbanas e rurais, com remanescentes vegetais já bastantes fragmentados. 

8.2.2. Fauna 

No que se refere a abrangência dos impactos com afetação sobre a fauna, foram 
assim caracterizadas as definições setorizadas e aplicadas neste estudo para essas 
áreas suscetíveis a sofrerem as consequências da implantação e operação do 
empreendimento proposto Alphaville Paraná: 

 ADA – Área Diretamente Afetada – Para a fauna terrestre compreende o 
perímetro que abrange todos os locais que sofrerão intervenções diretas em 
função das atividades inerentes ao empreendimento. Incluem-se todos os sítios 
afetados pelas obras mediante supressão de vegetação e demais modificações 
na paisagem natural pré-existente, destinadas seja para o estabelecimento de 
edificações, vias de acessos e caminhos de serviço, seja para a formação de 
estruturas de apoio, áreas de empréstimo, jazidas, bota-foras, quando existentes, 
etc. Para a fauna aquática (Ictiofauna) abrange a malha hidrográfica influenciada 
diretamente pelo empreendimento proposto. 

 AID – Área de Influência Direta – Para a fauna terrestre abrange o perímetro 
que circunda a ADA, incluindo áreas julgadas potencialmente submetidas à 
impactação biológica direta sob variados níveis de intensidade em decorrência da 
instalação e operação do empreendimento, neste caso específico condizente com 
o limite da Fazenda Timbutuva. Para a Ictiofauna (Fauna Aquática) refere-se a 
Bacia Hidrográfica do Rio Timbutuva. 

 AII – Área de Influência Indireta – Para a fauna terrestre refere-se a 
macrorregião que compreende o perímetro que contorna a AID e que denota 
impactação indireta ou decorrente das intervenções sentidas na área de influência 
direta. Embora se trate de um perímetro subjetivamente delimitado, é definida 
seguindo critérios de delimitação geográfica suportados por conceitos 
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generalistas de toda a composição faunística (STRAUBE et al., 2010) 
potencialmente afetada pelo empreendimento proposto. Na presente abordagem 
adotou-se o sistema latlong, que consiste em sobrepor uma matriz quadriculada 
(no caso, de 5’ de latitude por 5’ de longitude) sobre cartas geográficas-base, 
segundo a proposta de STRAUBE & URBEN-FILHO (2001) e STRAUBE et al. 
(2010). Para a Fauna Aquática abrange a Bacia Hidrográfica do Rio Verde. 

8.3. Meio Antrópico 

8.3.1. Aspectos Socioeconômicos 

Após a consolidação do diagnóstico socioeconômico partiu-se para a avaliação 
socioambiental que compreende a identificação e caracterização dos impactos efetivos 
e riscos potenciais às populações afetadas de forma direta ou apenas influenciadas pelo 
empreendimento. Com esse intuito considerou-se que estas populações estão inseridas 
em 3 espacialidades que se distinguem pelo grau de afetação ou influência que poderiam 
sofrer pela implantação e/ou operação, ou até mesmo pelo planejamento, deste 
empreendimento. Assim, foram delimitadas as seguintes áreas de influência ou 
abrangência de impacto: 

 ADA – Área Diretamente Afetada – As terras da Fazenda Timbutuva e as 
demais superfícies a ela agregada, compreendendo uma área total de 
3.746.775,38m², ocupada em sua maior parte por áreas de silvicultura e matas 
nativas. 

 AID – Área de Influência Direta – Território circunscrito pelos bairros Timbotuva, 
Caratura, Cercadinho e Colônia Antônio Rebouças. Essa área, vizinha a Fazenda 
Timbutuva tem características variáveis, com regiões em avançado grau de 
urbanização e outras com remanescentes do modo de vida e produção rural. 

 AII – Área de Influência Indireta – Município de Campo Largo, em especial seu 
distrito-sede e o distrito de Ferraria. 

8.3.2. Tráfego 

As áreas de influência para o tráfego, correspondem na verdade a trechos viários 
definidos conforme a manifestação do impacto de forma direta ou indireta. 

 ADA – Área Diretamente Afetada – Abrange a diretriz viária que cortará o 
empreendimento no eixo leste – oeste, ligando a Rua Domingos Puppi a Avenida 
Mato Grosso. Também corresponde ao trecho da Rua Domingos Puppi a partir do 
acesso ao empreendimento proposto até a sua interseção com a Rodovia BR-
277/BR-376. O trecho da Avenida Mato Grosso entre a portaria do Residencial 4 
do empreendimento proposto até a Rua Domingos Puppi também foi considerada 
como Área Diretamente Afetada – ADA. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

663 
 

 AID – Área de Influência Direta – Abrange o trecho da Rodovia BR-277/BR-376 
entre o Rio Passaúna (divisa entre Curitiba e Campo Largo) e a Rodovia PR-510, 
incluindo o viaduto, alças e retornos com a rodovia federal. Considera também a 
Rua Domingos Puppi a partir do acesso ao empreendimento proposto, sentido sul, 
incluindo a Rua Salvador Cavallin até a Avenida Mato Grosso, e dessa até a Rua 
Eduardo Sprada. 

 AII – Área de Influência Indireta – Em Campo Largo refere-se ao trecho da 
Rodovia PR-510 e da BR-277/BR-376 até a Cidade de Campo Largo, e o trecho 
do Rua Domingo Puppi sentido Araucária, a partir da interseção com a Rua 
Salvador Cavallin. Em Curitiba considera o trecho do Contorno Leste entre as 
interseções com a Rua Raul Pompéia e a Avenida Manoel Ribas, a Rua Edudardo 
Sprada até sua ligação com a Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi e a Rodovia BR-
277/BR-376 até a interseção com a Av. Vereador Toaldo Tulio e Rua Prof. João 
Falarz. 

8.4. Síntese das Áreas Afetada e de Influências do Empreendimento 
Alphaville Paraná 

As delimitações de cada uma das áreas de abrangência de impacto ambiental 
descritas anteriormente são apresentadas na Figura 8.1, Figura 8.2 e Figura 8.3. 

A Tabela 8.1 traz uma síntese as superfícies classificadas como Área Diretamente 
Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) para 
cada meio ou disciplina considerando neste Estudo de Impacto Ambiental – EIA. 
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Tabela 8.1 – Quadro resumo das Áreas Diretamente Afetada e de Influência do Empreendimento proposto Alphaville Paraná 

Meio / Disciplina ADA AID AII 

F
ís

ic
o
 

Qualidade do Ar 
(Química Atmosférica) 

Área prevista para as obras e 
intervenções decorrentes do 

projeto urbanístico proposto para a 
Fazenda Timbutuva – Alphaville 

Paraná 

Faixa de até 200 metros a partir do 
limite dos locais de obra ou 

intervenção (ADA) 

Faixa de 400 metros no entorno da 
ADA e 100 metros ao redor das 

principais vias afetadas pelo 
tráfego gerado pelo 

empreendimento, compreendendo 
a Estrada do Rio Verde e a 

Avenida Mato Grosso 

Níveis de Pressão 
Sonora 

Área prevista para as obras e 
intervenções decorrentes do 

projeto urbanístico proposto para a 
Fazenda Timbutuva – Alphaville 

Paraná 

Faixa de 223 metros a partir do 
limite dos locais de obra ou 

intervenção (ADA) 

Faixa de 704 metros a partir do 
limite dos locais de obra ou 

intervenção (ADA), excetuando a 
AID 

Geologia, 
Geomorfologia e 

Pedologia 

Corresponde aos locais sujeitos a 
mobilização (corte ou aterro) do 

solo e demais modificações 
superficiais que alterem de alguma 
forma o meio físico, especialmente 
a taxa de infiltração e escoamento 

superficial 

Abrange as áreas ao redor 
(jusante) da ADA sujeitas a 

processos erosivos, principalmente 
em relação ao transporte e 

deposição de material, inclusive 
corpos d’água 

Não se trata de uma área 
propriamente dita, mas considera 
os trechos dos recursos hídricos a 

jusante da ADA e AID até a represa 
do Rio Verde, sujeitos a deposição 

de material sedimentado – 
assoreamento 

Recursos Hídricos 

Corresponde aos locais sujeitos a 
mobilização (corte ou aterro) do 

solo e demais modificações 
superficiais que alterem de alguma 
forma o meio físico, especialmente 
a taxa de infiltração e escoamento 

superficial 

Abrange as áreas ao redor 
(jusante) da ADA sujeitas a 

processos erosivos, principalmente 
em relação ao transporte e 

deposição de material, inclusive 
corpos d’água 

Bacia do Rio Timbutuva e demais 
superfícies de drenagem que 

drenam para o Rio Verde 
influenciadas pelo 

empreendimento, além do trecho 
da planície do Rio Verde à jusante 
da ADA e AID até a represa que 

forma o reservatório do Rio Verde 

B
ió

ti
c
o
 

Flora 

Locais onde haverá intervenção ou 
supressão da vegetação para a 
instalação do empreendimento 

proposto Alphaville Paraná 

Demais áreas de vegetação nativa 
ou exótica, no interior da Fazenda 
Timbutuva, que não serão alvo do 

projeto 

Abrange os fragmentos florestais e 
vegetação nativa existentes num 

raio de 2,5 Km da ADA, 
excetuando a AID 

Fauna Terrestre 

Perímetro que abrange todos os 
locais que sofrerão intervenções 
diretas em função das atividades 

inerentes ao empreendimento 

Perímetro que circunda a ADA, 
incluindo áreas julgadas 

potencialmente submetidas à 
impactação biológica direta, 
condizente com o limite da 

Fazenda Timbutuva 

Macrorregião que compreende o 
perímetro que contorna a AID, que 

considerando o sistema latlong, 
consiste numa matriz quadriculada 
com 5’ de latitude e 5’ de longitude 

Fauna Aquática 
Malha Hidrográfica influenciada 

diretamente pelo empreendimento 
proposto 

Bacia Hidrográfica do Rio 
Timbutuva 

Bacia Hidrográfica do Rio Verde 
até a Barragem do Rio Verde 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Aspectos 
Socioeconômicos 

As terras da fazenda Timbutuva e 
as demais superfícies a ela 

agregada 

Território circunscrito pelos bairros 
Timbotuva, Caratura, Cercadinho e 

Colônia Antônio Rebouças 

Município de Campo Largo, em 
especial seu distrito-sede e o 

distrito de Ferraria 

Tráfego 

Diretriz viária do empreendimento, 
Rua Domingos Puppi do 

empreendimento até a Rod. BR-
277, Avenida Mato Grosso entre o 
acesso ao Residencial 4 até a Rua 

Domingos Puppi 

Rodovia BR-277/BR-376 entre o 
Rio Passaúna e a Rodovia PR-510, 

incluindo o viaduto, alças e 
retornos com a rodovia federal. 

Considera também a Rua 
Domingos Puppi a partir do acesso 

ao empreendimento proposto, 
sentido sul, incluindo a Rua 

Salvador Cavallin até a Avenida 
Mato Grosso, e dessa até a Rua 

Eduardo Sprada 

Trecho da Rodovia PR-510 e da 
BR-277/BR-376 até a Cidade de 
Campo Largo, e o trecho do Rua 

Domingo Puppi sentido Araucária, 
a partir da interseção com a Rua 

Salvador Cavallin em Campo 
Largo. Em Curitiba o trecho do 

Contorno Leste entre as 
interseções com a Rua Raul 
Pompéia e a Avenida Manoel 

Ribas, a Rua Edudardo Sprada até 
sua ligação com a Rua Monsenhor 

Ivo Zanlorenzi e a Rodovia BR-
277/BR-376 até a interseção com a 

Av. Vereador Toaldo Tulio e Rua 
Prof. João Falarz 
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9. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

O prognóstico ambiental analisa, qualifica e, quando possível, quantifica as 
interferências causadas pelo empreendimento no ambiente e tem por objetivo oferecer 
subsídios à tomada de decisão a ser feita pelo órgão ambiental quanto à viabilidade do 
empreendimento Alphaville Paraná, apresentando os impactos decorrentes desde o 
planejamento do empreendimento até sua construção e operação. Este estudo visa 
ainda proporcionar à comunidade em geral a possibilidade de analisar e entender o 
significado da instalação e da presença do empreendimento na região. 

O presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA identifica e descreve os possíveis 
impactos, positivos ou negativos, com ocorrência nas áreas influenciadas previstas, de 
forma direta ou indireta, (ADA, AID e AII), pelo empreendimento proposto, para os meios, 
físico biótico e antrópico. 

9.1. Método de Prognose e Avaliação dos Impactos Ambientais 

Atualmente, dentre as metodologias utilizadas na quantificação (valoração) de 
impactos ambientais, se destaca a apresentada por Leopold (1971). No entanto, existem 
variações desta metodologia, justificadas pela heterogeneidade ambiental encontrada de 
uma região para outra, havendo ainda a diversidade de atividades a serem avaliadas por 
elas. Neste caso específico, onde a atividade que se destaca é um empreendimento 
imobiliário (parcelamento do solo) foi desenvolvida pela AAT Consultoria e Engenharia 
Ambiental uma metodologia de qualificação e valoração de magnitude de impactos 
ambientais baseada na matriz de Leopold (1971). Esta metodologia utiliza um 
determinado número de atributos proveniente da matriz, onde cada um recebe um 
determinado “peso” de importância com base nos seus critérios, para elaboração da 
matriz qualitativa. 

Assim, para uma melhor avaliação e valoração dos impactos de ocorrência nas 
diferentes áreas de influência previstas, a metodologia aplicada nesse estudo, segue 
uma avaliação qualitativa e uma avaliação quantitativa. 

A avaliação quantitativa é subsidiada pela qualitativa, permitindo estabelecer a 
magnitude do impacto, e quando confrontada a sensibilidade ambiental é possível definir 
a importância do impacto. 

9.1.1. Avaliação Qualitativa de Impactos Ambientais 

A prognose dos impactos foi realizada, primeiramente, pelo especialista ou grupo 
de especialistas responsáveis por determinada disciplina. Em seguida, todos os 
impactos prognosticados foram apresentados e discutidos pela equipe envolvida na 
coordenação dos estudos, visando a promover uma avaliação inter e multidisciplinar dos 
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resultados obtidos, com a descrição dos impactos que dizem respeito a mais de uma 
disciplina. Entre as disciplinas correlatas de cada meio, os impactos também foram 
discutidos entre os envolvidos, gerando maior clareza na identificação e discussão dos 
mesmos. 

Isso resultou em maior objetividade e consistência nas descrições apresentadas 
e na avaliação dos impactos, a qual foi realizada obedecendo ao seguinte escopo: 

9.1.1.1. Descrição do Impacto 

A apresentação do impacto é iniciada pela sua denominação ou nomeação; em 
seguida, vem a descrição que considera claramente a sua causa direta e/ou possíveis 
causas indiretas, bem como as consequências previsíveis. Após a denominação e a 
descrição do impacto, foi realizada a análise do seu significado, por meio do julgamento 
de seus atributos. 

Todos estes aspectos permitem avaliar o comportamento do impacto ambiental, 
seja ele de natureza benéfica (positivo) ou adversa (negativa), e suas interações com os 
demais aspectos e impactos em relação aos seus efeitos cumulativos e sinérgicos 

9.1.1.2. Atributos dos Impactos 

Neste estudo consideram-se atributos de um impacto as características 
qualitativas que permitem avaliar o seu significado em relação a outros impactos. A partir 
da compreensão de cada impacto individualizado pode-se avaliar o impacto global do 
empreendimento proposto em relação ao ambiente onde será inserido pela análise da 
sinergia ou efeitos cumulativos existentes entre eles e das medidas mitigadoras ou 
compensatórias que podem ser adotadas. 

9.1.1.2.1. Atributos dos Impactos quanto à Fase de Ocorrência 

Um impacto pode ocorrer, dependendo do empreendimento em questão, antes 
mesmo do início da sua implementação. É o que normalmente ocorre com grandes 
empreendimentos na área de infraestrutura nacional, como hidrelétricas, estradas, 
portos, etc., cuja expectativa gerada na sociedade e na comunidade do local de 
implantação pode originar impactos a partir da simples notícia de que tal obra será 
realizada. A maioria dos impactos, entretanto, está relacionada às atividades de 
construção do empreendimento até a sua operação, pois é nesse período que ocorrem 
e podem perdurar as atividades modificadoras do ambiente original. A operação do 
empreendimento também deve ser considerada, uma vez que existem atividades 
modificadoras do meio, como geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos por 
exemplo, os quais devem apresentar diretrizes específicas no planejamento dessa fase. 

A identificação precisa da fase de ocorrência de um impacto é importante porque 
permite a adoção de medidas prévias de conduta, possibilitando a sua minimização 
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quando for negativo, ou sua potencialização, quando for positivo. No presente estudo 
foram considerados os seguintes atributos para os impactos, quanto à fase de 
ocorrência: 

 Planejamento: a fase de planejamento de determinado empreendimento é o 
período que compreende toda a fase de estudos até o início de mobilização para 
sua instalação. A ocorrência de impactos nessa fase está relacionada à notícia da 
construção do empreendimento e à movimentação de pessoas na região de 
implementação em decorrência de estudos de engenharia ou ambientais, 
desenvolvidos antes do início da construção, como as atividades de sondagem e 
de coleta de dados primários para a realização do Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental e, subsequentemente, para o desenvolvimento do Plano de Controle 
Ambiental (PCA); 

 Instalação: a fase de instalação compreende desde a mobilização para 
instalação até a conclusão da obra. É a partir da construção que se manifestam a 
maioria dos impactos prognosticados, pois efetivamente principiam a ocorrer as 
alterações no ambiente original; 

 Operação: a fase de operação do empreendimento compreende o estágio em 
que ocorre a ocupação dessas áreas. É uma fase de menor impacto desde que 
seguidas as medidas adequadas, especialmente em relação à produção e 
destinação final dos resíduos produzidos. No caso de empreendimento 
imobiliários, a operação considera também a construção das edificações 
residenciais dos futuros moradores do empreendimento. 

9.1.1.2.2. Atributos dos Impactos quanto à Abrangência 

A abrangência do impacto diz respeito à área que pode ser atingida pela sua 
manifestação. Um impacto pode tanto abranger toda uma bacia hidrográfica ou parte 
dela, assim como estar limitado exclusivamente ao canteiro de obras. A avaliação da 
abrangência de um impacto é importante para contribuir na definição da amplitude das 
medidas que visam à sua mitigação ou compensação. No presente estudo 
consideraram-se os seguintes atributos para os impactos, quanto à abrangência: 

 ADA – Área Diretamente Afetada: o impacto tem abrangência localizada na 
ADA e sua manifestação é facilmente delimitada. A abrangência da ADA diz 
respeito à área efetiva de instalação ou obras do empreendimento imobiliário 
denominado Alphaville Paraná; 

 AID – Área de Influência Direta: a abrangência do impacto refere-se a 
superfícies distintas, previamente definidas, conforme as diferentes disciplinas 
elencadas neste estudo ambiental, indicadas no item 8. Delimitação das Áreas 
de Abrangência de Impactos Ambientais. 

 AII – Área de Influência Indireta: considera-se a abrangência de impacto a AII 
quando este ultrapassa os limites supracitados, manifestando-se, por exemplo, no 
âmbito físico, na Bacia Hidrográfica do Rio Verde, a montante da Represa de 
mesmo nome. Para esta área de abrangência, assim como para a AID, adotaram-
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se diferentes delimitações, baseadas no comportamento do aspecto ambiental 
apontado por cada disciplina (item 8. Delimitação das Áreas de Abrangência 
de Impactos Ambientais). 

9.1.1.2.3. Atributos do Impacto quanto à Natureza 

A natureza do impacto diz respeito à qualificação dos efeitos causados ao 
ambiente, classificados da seguinte forma: 

 Positivo (+): quando gera efeito benéfico; 

 Negativo (-): quando o efeito é prejudicial ou maléfico. 

9.1.1.2.4. Atributos do Impacto quanto à Probabilidade de Ocorrência 

Como o próprio título sugere, muitos impactos aqui relacionados são prognoses 
e, em se tratando de previsão, pode haver um grau de incerteza quanto à sua 
manifestação: 

 Baixa: a probabilidade de ocorrência do impacto é remota, dependendo de uma 
combinação de fatores para se manifestar; 

 Média: a possibilidade de manifestação do impacto é moderada; 

 Alta: quando a probabilidade de ocorrência do impacto tem elevada 
possibilidade de ocorrência, ou seja, os impactos tendem a ser inerentes à 
atividade modificadora do ambiente. 

9.1.1.2.5. Atributos do Impacto quanto ao Início de sua Manifestação 

Determina o tempo estimado entre a ação ou aspecto ambiental e o início da 
manifestação do impacto prognosticado, neste sentido essa mensuração de tempo pode 
ser classificada da seguinte forma: 

 Imediato: impacto se manifesta imediatamente após a ação ou aspecto 
ambiental que lhe deu origem; 

 Curto prazo: impacto iniciado, no máximo, 60 dias após a execução da ação; 

 Médio prazo: impactos que ocorrem até 12 meses após a execução da ação; 

 Longo prazo: que podem ocorrer após um ano da execução da ação. 

9.1.1.2.6. Atributos do Impacto quanto à Duração 

A duração do impacto está relacionada à sua permanência no ambiente a partir 
da execução da ação ou aspecto, podendo ser: 
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 Temporário: quando desaparece após o encerramento da ação; 

 Permanente: quando não desaparece após o encerramento da ação; 

 Recorrente: quando pode desaparecer e reaparecer de tempos em tempos, 
sem obedecer a um padrão definido, podendo ser condicionado por um fator 
externo independente das ações ou aspectos relacionados ao empreendimento 
proposto. 

9.1.1.2.7. Atributos do Impacto quanto à Severidade 

Apesar de estar relacionada a gravidade ou ao nível de dano em impactos 
negativos, ou aos benefícios causados em impactos positivos, este atributo difere da 
magnitude por avaliar impacto de forma direta, sem considerar a abrangência e duração. 

Um impacto pode ser previsto como de elevada severidade, porém ao se 
considerar uma baixa persistência no ambiente e uma espacialização restrita, pode inferir 
uma baixa magnitude no computo final. Ao contrário disso, pode haver um impacto de 
baixa severidade, contudo com duração permanente e grande abrangência, podendo 
estabelecer uma elevada magnitude. 

 Baixa: as alterações ao meio ambiente são mínimas ou pouco significativas; 

 Média: as alterações ao meio ambiente são moderadas ou significativas; 

 Alta: há grande alteração no meio, os impactos têm elevada significância. 

9.1.1.2.8. Atributos do Impacto quanto à Possibilidade de Reversão 

Este aspecto deve ser analisado levando-se em conta as medidas mitigadoras 
que serão adotadas em relação ao impacto: 

 Reversível: caso existam e sejam adotadas medidas de controle e/ou 
programas ambientais capazes de anular totalmente os seus efeitos; 

 Parcialmente reversível: no caso, as medidas e/ou os programas adotados, 
embora não possam anular os seus efeitos, podem mitigá-los significativamente; 

 Irreversível: quando não existem medidas e/ou programas capazes de anulá-
lo totalmente. 

É importante observar que este atributo se aplica somente aos impactos de 
natureza negativa. 

9.1.1.2.9. Atributos do Impacto quanto à Possibilidade de Potencialização 

Ao contrário do atributo mencionado anteriormente, este se aplica somente a 
impactos positivos, e diz respeito à possibilidade de aumentar ou não os seus efeitos 
benéficos ao ambiente, podendo ser classificado da seguinte forma: 
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 Potencializável: quando for possível aumentar os seus efeitos benéficos por 
meio de medidas de controle e/ou programas ambientais; 

 Não potencializável: quando não for possível aumentar os efeitos benéficos 
causados pelo impacto, mesmo em função da implementação de medidas de 
controle e/ou programas ambientais. 

9.1.1.3. Providencias a serem Tomadas 

A análise do impacto prossegue com a indicação de providências passíveis de 
serem adotadas para prevenir, mitigar, compensar ou potencializar o seu efeito. Estas 
providências podem ser tanto medidas preventivas, mitigadoras e/ou compensatórias, 
ou ainda, programas ambientais que deverão ser considerados quando da elaboração 
do Plano de Controle Ambiental, na próxima etapa do licenciamento do empreendimento 
proposto. Podem ocorrer casos em que não se propõe medidas ou programas para 
determinado impacto, ou porque a importância do impacto é pequena ou porque não há 
conhecimentos técnicos ou tecnologia disponível, ou viável a ser aplicada. 

9.1.2. Avaliação Qualiquantitativa de Impactos Ambientais – Determinação 
da Magnitude e Importância do Impacto Ambiental 

Dentre os atributos trabalhados na avaliação qualitativa, houve o isolamento 
daqueles passíveis de mensuração ou atribuição de valor para a avaliação quantitativa 
dos impactos ambientais (Tabela 9.1), permitindo estabelecer a importância de cada um 
por meio do cruzamento da sensibilidade do meio com a magnitude dos impactos 
baseados em cálculos orientados por “Analise de Múltiplos Critérios – MCE”. 

Tabela 9.1 – Atributos e seus respectivos critérios e valores utilizados na determinação da 
magnitude dos impactos ambientais 

Atributos Critérios 

Abrangência 
ADA AID AII 

1 3 5 

 

Natureza 
Positiva Negativa  

+1 -1  

 

Duração 
Temporária Recorrente Permanente 

1 3 5 

 

Severidade 
Baixa Média Alta 

1 3 5 
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Os critérios e valores apresentados na Tabela 9.1 foram utilizados na fórmula de 
valoração de impactos ambientais (magnitude), pela qual cada atributo recebeu um 
respectivo “valor” (multiplicador do critério) que define sua importância na valoração e 
que virá a influenciar no produto final, ou seja, na magnitude do impacto ambiental. 

 Abrangência: determina a localização da manifestação do impacto. Se o 
impacto ocorrer somente na ADA, é utilizado o valor igual a 1, já os de ocorrência 
na AID, recebem o valor igual a 3, e os de maior abrangência, com valor igual a 
5, são os de ocorrência na AII. Na valoração dos impactos ambientais 
(magnitude), recebeu “peso 0,9”. 

 Natureza: determina a natureza do impacto ambiental. Se o impacto é negativo 
(-1) implica algum dano ao meio ambiente, ao contrário, o impacto positivo (+1) 
apresenta algum benefício que favoreça as condições ambientais locais. No 
produto da valoração ambiental os sinais + e – definem a natureza do impacto, 
não exercendo influência sobre a grandeza do número (ex. produto da valoração 
= - 6,6 e + 6,6; nesse caso a magnitude é a mesma, o que muda é a natureza do 
impacto, negativo e positivo respectivamente). 

 Duração: indica a permanência do impacto no ambiente a partir da ação, de 
outro impacto ou do aspecto que lhe deu origem. Impactos temporários recebem 
um valor igual a 1, indicando uma baixa significância em relação ao seu tempo de 
ocorrência. Impactos recorrentes, são de difícil previsão, recebendo um valor de 
significância intermediário, sendo, portanto, igual a 3. Por fim, os impactos que 
perdurem por tempo indeterminado ou permanentemente são os mais 
significativos neste quesito, recebendo valor igual a 5. Para fins de definição da 
magnitude ambiental este atributo recebeu “peso 0,8”. 

 Severidade: está relacionada a gravidade ou ao nível de dano em impactos 
negativos, ou aos benefícios causados pelos impactos positivos, conforme citado 
difere da magnitude por avaliar impacto de forma direta, sem considerar a 
abrangência e duração, porém faz parte da fórmula para sua determinação. 
Quando a severidade for alta adota-se o valor 5, se média o valor será 3 e quando 
baixa será representada pelo valor 1. Na quantificação da magnitude, tal atributo 
foi considerado o de maior importância, adotando “peso 1” 

A fórmula para a determinação da magnitude do impacto ambiental é a seguinte: 

MAGNITUDE = (NATUREZA) X ((1,0 X SEVERIDADE) + (0,9 X ABRANGÊNCIA) + (0,8 X 
DURAÇÃO)) 

 

Com base no valor máximo e mínimo, que se obtém por meio da fórmula 
apresentada, foram estabelecidos os intervalos de classes de magnitude do impacto 
ambiental, independentemente do sinal (+ ou – indicadores da natureza), conforme 
apresentado na Tabela 9.2. 
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Tabela 9.2 – Definição da magnitude do impacto ambiental 

Magnitude do Impacto 

Classificação Valor 

Alta 9,90 a 13,50(1) 

Média 6,30 a 9,90 

Baixa 2,70(2) a 6,30 

Nula 0(3) 

1 Valor máximo obtido do produto da valoração ambiental sem medidas ambientais e independentes da natureza do 
impacto (+ ou -). 
2 Valor mínimo obtido do produto da valoração ambiental sem medidas ambientais e independentes da natureza do 
impacto (+ ou -). 
3 Passível de ser obtido após mitigação total do impacto ambiental. 

 

Impactos de natureza positiva e de elevada magnitude representam medidas de 
elevada eficiência, alto ganho ambiental, que atuam sobre impactos negativos de alta 
magnitude ou ainda que envolvam elevados custos de aplicação. Já os de natureza 
negativa são os que merecem maior atenção e cuidados, e em função de sua 
significância poder estar vinculada às normas e leis ambientais. 

Impactos positivos e de magnitude média representam medidas mais simples de 
serem implantadas, custos mais baixos e de aplicabilidade mais fácil que a anterior. Os 
de natureza negativa em vista ao anterior (alta magnitude) são menos prejudiciais ao 
meio ambiente e de mitigação mais fácil e menos onerosa. Outro fator que pode induzir 
o valor da magnitude é da severidade do referido impacto no contexto geral da região 
onde o empreendimento se insere. 

Depois de estabelecida a magnitude ocorre a determinação de sua importância, 
que segundo a Nota Técnica nº 10/2012 – CGPEC/DILIC/IBAMA corresponde a um juízo 
da relevância do impacto ambiental, por meio da interpretação da relação entre a 
alteração do fator ambiental, da relevância deste fator no nível de ecossistema / bioma 
e no nível socioeconômico, e de suas consequências. Este indicador é obtido por meio 
da conjugação da magnitude do impacto e da sensibilidade do fator ambiental afetado 
(Tabela 9.3). 

A sensibilidade indica a suscetibilidade ou a vulnerabilidade do fator ambiental 
afetado aos impactos incidentes sobre ele, tendo ou não relação com aspectos legais. 
Em relação aos aspectos ambientais pode-se dizer que a sensibilidade corresponde a 
fragilidade, enquanto que em relação aos aspectos antrópicos a sensibilidade indica o 
quanto a sociedade está sujeita a influência de determinado impacto. 

Assim como a magnitude, a sensibilidade foi convencionada em baixa, média e 
alta. 
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Tabela 9.3 – Conjugação da magnitude e da sensibilidade ambiental para obtenção da 
importância do impacto 

Importância Ambiental 
Magnitude Ambiental 

Baixa Média Alta 

S
e

n
s

ib
il
id

a
d

e
 

A
m

b
ie

n
ta

l Baixa Pequena Média Média 

Média Média Média Grande 

Alta Média Grande Grande 

Nota: Adaptado de Nota Técnica nº 10/2012 – CGPEG / DILIC / IBAMA 

 

Depois de definida as magnitudes e importâncias dos impactos estabeleceram-se 
as classes de mitigação, aplicados somente aos de natureza negativa, onde cada classe 
indica um percentual de mitigação do impacto (Tabela 9.4). 

Tabela 9.4 – Classes para mitigação dos impactos ambientais 

Mitigação 
% de Redução da Valoração de Impacto 

(Magnitude) 

Total 100% 

Elevada 75% 

Moderada 50% 

Baixa 25% 

Nula 0% 

 

Após a mitigação do impacto negativo, foi recalculada a magnitude e importância 
do mesmo, permitindo assim verificar a eficácia das medidas frente aos impactos 
negativos originais (sem adoção de medidas ambientais). 

9.1.3. Avaliação do Relacionamento entre Impactos Ambientais 

Depois de analisados os impactos de forma qualitativa e quantitativa houve a 
avaliação do relacionamento entre eles. Para isto foram consideradas as propriedades 
indutoras, efeito cumulativo e efeito sinérgico. 

A análise da propriedade indutora permite verificar se há influência ou relação 
entre aspectos ou modificações do meio ambiente, indicando se um impacto pode 
desencadear ou ser desencadeado por outro. Neste sentido os impactos ambientais 
podem ser classificados em três situações: 
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 Indutor: quando a ocorrência de um impacto induz a ocorrência de outro 
impacto ou risco ambiental; 

 Induzido: quanto a ocorrência do impacto é induzida por outro impacto ou risco 
ambiental. Só ocorrem devido a manifestação do primeiro; 

 Não aplica: Quando o impacto ambiental não induz ou é induzido por outro 
impacto ou risco ambiental. 

Sendo assim, o impacto induzido pode ser anulado ou mitigado quanto se atua no 
impacto indutor que lhe deu origem. Combatendo-se impactos indutores na origem, 
desmonta-se a rede de precedência de efeitos prejudiciais sob a ótica ambiental. 

Cabe citar que este atributo considera apenas a relação entre impactos, e não 
entre aspectos e impactos. 

O efeito cumulativo considera a capacidade de um determinado impacto em se 
sobrepor, seja em sua temporariedade ou em sua abrangência, a outro impacto 
ambiental que esteja atuando ou que venha a atuar sobre um mesmo fator ambiental 
(Nota Técnica nº 10/2012 – CGPEG / DILIC / IBAMA). 

 Cumulativo: quando há a sobreposição do impacto, considerando os atributos 
espaciais e temporais, sobre um mesmo fator ambiental; 

 Não Cumulativo: quando não ocorre relação mútua entre impactos ambientais. 

 

Já a sinergia determina se um impacto potencializa outro, não considerando sua 
magnitude. Para fins de analise considera-se duas classes: Sinérgico (quando um 
determinado impacto potencializa outro) e Não sinérgico (quando não há 
potencialização de um impacto por outro). 

Os resultados dessa análise são apresentados na Tabela 9.63. 

9.2. Avaliação de Impactos Ambientais 

A Avaliação de Impactos Ambientais – AIA ocorreu separadamente para cada 
meio estudado. Nota-se um certo condicionamento entre os impactos e a fase de 
ocorrência. Normalmente os impactos relacionados ao meio Físico e Biótico ocorrem 
com maior intensidade e severidade na instalação do empreendimento e com menor 
significância na operação. Os impactos no meio Antrópico tendem a se manifestar 
também na instalação, que é quando ocorre a maior alteração do terreno, gerando assim 
as especulações e incertezas por parte da população afetada, porém se manifestam 
também a partir da notícia desta nova atividade ou ocupação na região. 
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9.2.1. Impactos Relacionados ao Meio Físico 

Os impactos relacionados ao meio físico terão origem principalmente na fase de 
instalação do empreendimento, sendo decorrentes das diversas atividades previstas 
nesta fase, o que implica basicamente na modificação do ambiente natural de forma a 
adequá-lo para ocupação com o empreendimento, pela execução de atividades 
relacionadas as obras civis, com destaque para a instalação e operação do canteiro de 
obras, e pelas atividades de terraplenagem. 

Já na fase de ocupação há uma tendência de estabilização dos ambientes 
alterados, permanecendo apenas os impactos relacionados com a qualidade do ar e 
pressão sonora, além de riscos associados à poluição do solo e da água (superficial e 
subterrânea) em caso de acidentes que envolvam vazamento de substâncias nocivas, 
representado por combustíveis utilizados nos equipamentos e maquinas da obra. 

Outro fator considerado na análise dos impactos sobre o meio físico consiste da 
impermeabilização do solo resultante desta urbanização, que tem como consequência a 
diminuição dos volumes de águas que infiltram para o subsolo e o aumento dos picos de 
vazão encaminhados para os cursos d’água, com aumento de velocidade de 
escoamento nestes corpos receptores. 

Na sequência apresentam-se a identificação e discussão dos impactos ambientais 
potenciais referentes ao meio físico relacionando-os à sua fase de ocorrência e às suas 
atividades geradoras. Destaca-se que a apresentação dos impactos para o meio físico 
será feita de acordo com as diferentes áreas de conhecimento abordadas no diagnóstico 
ambiental. 

9.2.1.1. Alteração da Paisagem Local 

9.2.1.1.1. Descrição do Impacto 

Em geral as obras de construção civil, desde a fase de terraplanagem até a 
instalação de vias de acesso e edificações, produzem alterações na paisagem local. 
Essas mudanças são promovidas principalmente pela conversão do uso tipicamente 
rural / silvícola para o urbano, promovendo um impacto estético (visual) nos recursos 
cênicos locais. 

No caso do empreendimento proposto essa alteração paisagística irá ocorrer a 
partir de sua Fase de Instalação, com a conversão do local para uma área 
eminentemente urbana, com ruas, postes, praças e calçadas definidas. Em seguida, 
complementando a transformação, serão introduzidos novos elementos edificados na 
paisagem, surgindo instalações físicas coletivas (portaria, clube, comércio) e residências 
individuais, consolidando um novo espaço urbano e consequentemente uma nova 
tipologia de uso e ocupação do solo. 
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Ressalta-se, contudo, que as Áreas de Preservação Permanente – APP serão 
protegidas e revegetadas quando e se necessárias, além de serem criadas outras áreas 
verdes (permeáveis) incorporadas ao empreendimento. Essas medidas de manutenção 
e melhoria da qualidade ambiental irão amenizar o efeito transformador na paisagem 
local. 

Outro fator que amenizará esta transformação refere-se à presença de áreas 
totalmente urbanizadas ou com características de expansão urbana, próximo da área do 
empreendimento proposto, principalmente ao longo do eixo da Estrada Mato Grosso, o 
que permitirá entender o novo bairro como um avanço ou uma extensão da cidade e de 
sua urbanização. 

A classificação deste impacto quanto aos demais atributos lhe permite entendê-lo 
como um impacto de baixa magnitude, uma vez que o empreendimento não irá alterar 
as áreas de vegetação nativa regionais de forma significativa, atenuando assim a 
transformação do ambiente. Registre-se ainda que as alterações serão somente em 
termos de paisagem e não em termos morfológicos, situação mais comum em grandes 
obras de mineração, ferrovias e rodovias, onde se tem extensas áreas de corte ou 
depósitos de bota-fora, que em muitos casos chegam a promover inversão de relevo. 

O fato deste impacto se configurar como de natureza negativa, está relacionado 
as expectativas da população regional ao ver a transformação de uma área rural para 
urbana, porém tal situação, com o tempo passará a fazer parte do cotidiano desta 
população, acarretando na duração de longo prazo, mesmo o empreendimento sendo 
permanente. 

Tabela 9.5 – Atributos do Impacto: Alteração da Paisagem Local 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F1 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência ADA 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início Imediato 

Duração Permanente 

Severidade Média 

Possibilidade de Reversão Parcialmente reversível 
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9.2.1.1.2. Providências a Serem Adotadas 

As principais medidas relacionadas a este impacto dizem respeito à manutenção 
do visual da paisagem natural. Dessa forma, sugere-se: 

 Evitar cortes profundos no relevo ou, na impossibilidade, deve-se recompor a 
paisagem topográfica nas áreas mais intensamente modificadas; 

 Promover ações de contenção de formação de possíveis processos erosivos; 

 Retirada da vegetação estritamente necessária para a implantação de 
infraestrutura com licença do órgão ambiental competente. 

 A degradação paisagística resultante da implantação da infra-estrutura deverá 
ser mitigada por meio da recuperação das áreas após a instalação do 
empreendimento, bem como por meio do projeto de paisagismo; 

 As medidas preventivas e mitigadoras devem ser tomadas para minorar ou 
eliminar a possibilidade de sua ocorrência, muito semelhantes aos demais 
impactos sobre o solo e a vegetação; e 

 Criação, manutenção e preservação de espaços verdes (remanescentes de 
vegetação nativa) dando preferência as faixas marginais aos cursos hídricos 
existentes na Fazenda Timbutuva. 

9.2.1.2. Dispersão de Poluição Sonora na Fase de Instalação 

9.2.1.2.1. Descrição do Impacto 

A ADA, devido suas características atuais, é influenciada por níveis de ruídos 
provenientes de algumas fontes externas principalmente das atividades antrópicas. 
Dentre as principais está o tráfego de veículos na rodovia BR 277/376, Rodovia do Café, 
e na Rua Mato Grosso, via de ligação entre a citada rodovia e o Contorno Leste de 
Curitiba. Esta via tem alcance direto nas três áreas de influência consideradas. 

A influência dos atuais níveis de ruídos da ADA, na AlD e na AII é mínima ou 
quase nula, visto que nenhuma atividade relacionada ao empreendimento proposto está 
sendo executada dentro de seus limites, sendo o diagnóstico ambiental, portanto, 
realizado antes da instalação do empreendimento. 

A fase de construção do empreendimento deve ser mais crítica em relação à 
emissão de ruídos. Esperam-se alguns trabalhos de terraplenagem dentro da ADA no 
período de preparação do terreno para a implantação do empreendimento proposto. Em 
geral, as máquinas escavadeiras, e se necessário o bate-estacas, costumam ser uma 
fonte de ruído. Outras fontes decorrentes da implantação de infraestruturas, das 
residências já na fase de operação e demais serviços inerentes podem influenciar os 
níveis de ruído no entorno imediato da ADA. 
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O aumento dos níveis de ruídos, causado por veículos em sua movimentação 
durante a construção do empreendimento e das residências, pode ser considerado 
significativo, visto que, em se tratando de um residencial recém-inaugurado, o trânsito 
de veículos se intensifica. 

Cabe destacar, que conforme indicado no diagnóstico, não haverá atividades que 
emitam ruídos em período noturno durante a fase de implantação do empreendimento 
proposto. E durante a operação, devido sua tipologia, espera-se que os níveis sonoros 
produzidos sejam mínimos, típicos de áreas residenciais de baixa densidade. 

A região avaliada possui duas estruturas públicas (Unidade de Saúde e Escola 
Municipal) que resultam num raio de 200m considerados como Zona Sensível à Ruído 
ou Zona de Silêncio, conforme a Lei Municipal nº 2.406/12. Nestes pontos deve-se evitar 
atividades emissoras de altos níveis sonoros, como atividades industriais, comerciais, 
prestadoras de serviços, religiosas, sociais, recreativas e de carga e descarga. 

A Fazenda Timbutuva está além desta distância de 200 metros, portanto não 
inserida na Zona Sensível à Ruído ou Zona de Silencio. Além disso, a proximidade da 
Unidade de Saúde à Rua Mato Grosso e da Escola Municipal à Rodovia BR-277/376 já 
comprometem os níveis sonoros dessas zonas de silencio, independentemente da 
instalação ou operação do empreendimento proposto. Visto que as áreas de abrangência 
de impacto estão inseridas na Área de Proteção Ambiental – APA do Rio Verde, deve 
ser considerado para a mesma o limite máximo definido pela Lei Municipal nº 2.406/12 
para as áreas de proteção ambiental – APA, de 55 dB(A) para o período diurno, 50 dB(A) 
para vespertino e 45 dB(A) para noturno. A partir da coleta de dados realizada pelo 
diagnóstico ambiental, é possível observar que preteritamente à implantação do 
empreendimento, foram observados sete pontos com o valor de Leq5 acima do 
permitido, sendo seis localizados na AID e AII e um localizado na ADA. Os outros 
dezessete pontos, sendo dez na ADA e sete na AID e AII, apresentaram valores abaixo 
do limite legalmente permitido. Sendo assim, a área não se apresenta comprometida. 

Tabela 9.6 – Atributos do Impacto: Dispersão da Poluição Sonora na Fase de Instalação 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F2 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência ADA / AID 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Imediato 

Duração Temporário 

Severidade Baixa 

Possibilidade de Reversão Reversível 
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9.2.1.2.2. Providências a Serem Adotadas 

Para mitigar o impacto dos níveis de ruídos nas fases de instalação e operação 
deve-se: 

 Utilizar equipamentos com baixa geração de ruídos; 

 Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao 
trabalho; 

 Manter os veículos com seus motores desligados durante a inatividade do 
processo ou no descarregamento dos materiais de construção diversos; 

 Sinalização adequada das vias. 

9.2.1.3. Aumento da Emissão de Poluentes Atmosféricos na Etapa de 
Instalação 

9.2.1.3.1. Descrição do Impacto 

Durante a fase de instalação de um empreendimento em área com características 
de uso rural, as emissões atmosféricas ocorrem principalmente em virtude dos seguintes 
fatores: remoção de camada vegetal, tráfego em vias com pavimentação primária, 
queima de combustíveis fósseis, serviços de terraplanagem, movimentação de solo e de 
material fragmentado (areia, brita, cimento e cal), escavações para implantação da rede 
de drenagem, água potável e esgoto, serviços de pavimentação e demais obras civis. 

Nesta fase, em que as atividades de obras são mais intensas, os impactos 
restringem-se principalmente à ADA do empreendimento proposto. Em função da ação 
dos ventos, de condições de estabilidade atmosférica e ocorrência de períodos de 
estiagem, as emissões podem se intensificar e atingir áreas do entorno. Entretanto, com 
o auxílio do processo de dispersão, ocorre com a redução de poluentes atmosféricos por 
efeitos de deposição seca e úmida, minimizando o espaço de abrangência dos impactos 
a uma faixa de aproximadamente 100 a 200 metros no entorno das atividades. Assim, 
mesmo nas piores condições meteorológicas os impactos podem afetar apenas a AID 
do empreendimento proposto. Pode-se considerar que o impacto na AII é insignificante, 
tanto para gases quanto para material particulado, porque as emissões serão muito 
baixas, com relação à atual situação em que o município de Campo Largo se encontra. 
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Tabela 9.7 – Atributos do Impacto: Aumento da Emissão de Poluentes Atmosféricos na Etapa 
de Instalação 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F3 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência ADA / AID 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Curto prazo 

Duração Temporário 

Severidade Baixa 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.2.1.3.2. Providências a Serem Adotadas 

De modo geral recomenda-se que todas as atividades de movimentação de solo 
sejam feitas de maneira a minimizar seus impactos na qualidade do ar, principalmente 
no que se refere à emissão de material particulado, já que este poluente pode afetar os 
níveis de partículas totais em suspensão (PTS) e partículas inaláveis (PI). 

Visando a redução das emissões de poluentes pelas atividades relacionadas à 
instalação do empreendimento, recomenda-se: 

 Evitar excessiva circulação de veículos em áreas não pavimentadas durante a 
fase de instalação do empreendimento; 

 Durante as obras, evitar o uso de caminhões e máquinas com motores 
desregulados, promovendo a adequada manutenção e garantindo boas condições 
de uso; 

 Observar a necessidade e realizar aspersão com água sempre que houver 
necessidade, principalmente em períodos prolongados de estiagem ou baixa 
umidade relativa do ar, durante a estação seca. 
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9.2.1.4. Aumento da Emissão de Poluentes Atmosféricos na Etapa de 
Operação 

9.2.1.4.1. Descrição do Impacto 

Na fase de operação do empreendimento, as emissões fugitivas de partículas 
tendem a diminuir, em consequência da ocupação do solo com construções e 
paisagismo, e diminuição da área de solo exposto à ação do vento; bem como devido à 
pavimentação das vias de acesso. 

Pode-se prever um aumento do tráfego de veículos dos novos moradores, se 
comparado à situação atual e a densidade populacional no entorno. Este aumento deve 
ser significativo para a realidade local. Deve-se lembrar, entretanto, que o 
desenvolvimento e crescimento populacional no empreendimento se darão de forma 
gradual, ao longo de pelo menos 25 anos. 

Estas emissões são basicamente de dois tipos: lançamento de gases nos 
escapamentos, oriundos da queima de combustível; e lançamento de material 
particulado, devido à ressuspensão de partículas (solo e outros) depositadas sobre 
superfície da via com pavimentação asfáltica. Ressalte-se que a ressuspensão de 
partículas sobre a superfície de vias asfaltadas é significativamente mais baixa do que 
em vias com pavimentação primária. 

A queima de combustíveis por veículos promove emissão de gases. Dentre as 
substâncias importantes destacam-se: óxidos de enxofre (SOx), produzidos na queima 
de combustível (principalmente do óleo diesel), e óxidos de nitrogênio (NOx), resultantes 
da combustão a altas temperaturas, monóxido de carbono (CO), originado da combustão 
incompleta de combustíveis. 

9.2.1.4.1.1. Metodologia para Contabilização da Emissão de 
Poluentes Atmosféricos Veiculares 

A escolha da metodologia e o grau de rigor dependem da disponibilidade e 
qualidade dos dados. Neste sentido, para os cálculos estimados neste estudo, foi 
determinada a metodologia que melhor se assemelha para a abrangência dos impactos. 
São basicamente duas formas de abordagem: a top-down e a bottom-up. 

Estas abordagens diferenciam-se por: 

I) Top-down: Utilizam-se informações macro, como o tipo de combustível utilizado 
pelos veículos da região de interesse, o fator de emissão médio (em função do 
combustível utilizado) e a quilometragem rodada estimada (calculada); 

II) Bottom-up: Considera diversos fatores que irão influenciar nas emissões, como: 
distância real percorrida pelo veículo, características da frota (categoria, ano de 
fabricação, tecnologia do veículo), combustível utilizado, características do fluxo 
de tráfego da localidade, entre outras possibilidades. 
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O método bottom-up se caracteriza por necessitar de um número de informações 
muito superior e requerer maiores detalhes que o método top-down que se demonstra 
mais viável para inventários de emissões atmosféricas, justificando a escolha da 
segunda abordagem (top-down) neste estudo. 

A fim de estimar o impacto futuro de forma quantitativa, foi feito o cálculo dos 
fatores das emissões veiculares a serem geradas ao longo da vida útil do 
empreendimento, utilizando para isso a versão on-line do programa específico de 
quantificação Handbook of Emission Factors for Road Transport – HBEFA versão 3.2 
(HBEFA, 2016), que considera o comportamento de diversos cenários possíveis de 
trânsito, utilizando fatores de emissão a partir de um valor médio ponderado entre 
emissões quentes e frias para automóveis de passageiros seguindo as premissas 
atualizadas para o Euro 5 e Euro 6, sendo este último realizado à luz de estimativas 
europeias. 

O simulador foi desenvolvido para cálculo de emissões em alguns países 
europeus, como Suíça, Alemanha, Áustria, França, Suécia e Noruega. Por isso é 
importante identificar as disparidades entre parâmetros de emissões do Brasil e da 
Alemanha (país base utilizado nos cálculos), pois os ciclos de testes dos veículos são 
diferentes em uma e na outra realidade. Convencionou-se que a diferença entre 
tecnologias e defasagem dos veículos entre Alemanha e Brasil é de 4 anos (VIGOLO, 
2013). Assim, o cálculo de emissões entre os anos de 2015 e 2030 na Alemanha, será 
computado como 2020 a 2035 no Brasil. 

Por ser on-line, o programa utiliza recursos de estimativas médias com relação à 
situação de trânsito, considerando importantes parâmetros como tipo de veículos, 
situação de condução, características viárias, tempo de parada durante o percurso, entre 
outros. 

Como o HBEFA foi desenvolvido para a realidade de combustíveis utilizados na 
Europa, as simulações foram realizadas utilizando como base o consumo de gasolina 
europeia, que segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar – ÚNICA (UNICA, 2016), 
utiliza em média 5% de outros combustíveis renováveis, visto que o programa não 
promove cálculos específicos para Etanol Hidratado. 

Buscou-se avaliar como esta estimativa de emissão para os seguintes poluentes: 
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx), 
material particulado (MP) e hidrocarbonetos totais (HC). 

As premissas utilizadas na simulação de emissões foram: 

 Frota composta de veículos leves (automóveis e caminhonetes); 

 Os poluentes estimados foram CO, CO2, HC, NOx, e MP; 

 A estimativa considerou dois veículos por unidade habitacional, o que significa 
aproximadamente um veículo a cada dois moradores; 
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 Realização de uma viagem diária (equivalente a ida e volta) para cada veículo, 
utilizando como meta o centro de Curitiba (soma das viagens de 
aproximadamente 100 km); 

 Combustível dos veículos: gasolina; 

 De acordo com a curva de ocupação fornecida pelo empreendedor, estima-se 
que 25 anos após o lançamento das Fases 1 e 2, a população do empreendimento 
será de 3.388 moradores, inferindo, portanto, cerca de 1.700 veículos. Como o 
programa HBEFA 3.2. limita o cálculo previsto das emissões até o ano de 2030, 
extrapolado para 2035 no Brasil, o valor populacional considerado o lançamento 
do empreendimento para 2.020, será de 2.568 habitantes para o 15º ano após 
lançamento, e deste modo o número de veículos aproximado será de 1.284. 

 

Os fatores de emissão calculados utilizando a ferramenta HBEFA 3.2, levando em 
consideração as premissas na simulação de emissões descritas, são apresentadas na 
Tabela 9.8. 

Tabela 9.8 – Fatores de emissão calculados pela ferramenta on-line HBEFA 3.2. para o ano de 
2035 

Ano Poluente Fator de Emissão Unidade 

2035 

CO 0,599 

g / km / veículo 

CO2 127,59 

HC 0,068 

NO 0,114 

MP 0,002 

 

Assim que contabilizado os fatores de emissões veiculares, foi utilizada uma 
adaptação da equação aplicada no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por 
Veículos Automotores Rodoviários (BRASIL, 2014) para se alcançar a estimativa de 
emissões veiculares médias diárias (kg/dia) e posteriormente as emissões médias 
anuais (T/ano), como segue: 

 

 
Onde: E é a taxa anual de emissão do poluente considerado (g/km); 

Fe é o fator de emissão do poluente considerado emitida por km percorrido (g poluente/km); 
Fr é a frota circulante de veículos; 
Iu é a intensidade de uso do veículo, expressa em termos de quilometragem percorrida (km). 
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9.2.1.4.1.2. Resultados da Estimativa de Emissões de Poluentes 
Atmosféricos Veiculares 

Presumindo o início da ocupação do empreendimento no ano de 2020, haverá 
previsão de ocupação em 2035 de aproximadamente 2.568 habitantes e 1.284 veículos. 
Assim sendo, a Tabela 9.9 apresenta a estimativa das emissões veiculares totais para o 
horizonte de projeto. 

Tabela 9.9 – Estimativa de emissões veiculares totais oriundas do empreendimento no ano de 
2035 

Poluente Médias Diárias (Kg/dia) Médias Anuais (T/ano) 

CO (Monóxido de Carbono) 38,455 14,034 

CO2 (Dióxido de Carbono) 8.191,278 2.989,715 

HC (Hidrocarbonetos) 4,365 1,587 

NO (Óxidos de Nitrogênio) 7,318 2,671 

MP (Material Particulado) 0,128 0,046 

 

As emissões apresentadas na Tabela 9.9 se referem a um período de 15 anos, 
quando o empreendimento estiver com praticamente 75% de sua ocupação prevista. 
Ressalta-se que ao longo do desenvolvimento do projeto, as emissões veiculares serão 
proporcionais ao número de moradores e respectivos veículos; ou seja, no início da 
ocupação, as emissões veiculares serão menores, e se elevarão ao decorrer do tempo, 
conforme exemplifica a Figura 9.1. 

 
Figura 9.1 – Variação das emissões veiculares dos poluentes calculados ao longo do 

tempo e da ocupação do empreendimento 
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Apesar desta previsão de aumento da concentração de poluentes (primários, 
como HC, NOx, MP e CO, e secundários, como o CO2) na região da ADA, AID e AII 
durante a operação do empreendimento proposto, espera-se que este aumento não 
chegue a causar problemas na qualidade do ar local. Isto se deve ao fato de que 
atualmente a área de interesse não possui fontes significativas destes gases poluentes, 
devido ao baixo volume de tráfego e à sua localização relativamente afastada dos 
centros urbanos e de atividades antropogênicas de alto impacto (indústrias, por 
exemplo). A ADA situa-se a aproximadamente 18 km a oeste do centro da capital, a 
cerca de 8 km da região central de Campo Largo e a 12 km da Cidade Industrial de 
Curitiba e das principais indústrias do município de Araucária. 

Assim sendo, atualmente, as concentrações destes poluentes devem ser 
relativamente baixas. Portanto, o incremento da concentração a ser gerado pelo 
crescimento do tráfego não deve ser suficiente para causar violações dos padrões 
primários de qualidade do ar da Resolução CONAMA nº 03/1990. 

Tabela 9.10 – Atributos do Impacto: Aumento da Emissão de Poluentes Atmosféricos na Etapa 
de Operação 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F4 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência ADA 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Início Longo prazo 

Duração Permanente 

Severidade Baixa 

Possibilidade de Reversão Parcialmente reversível 

 

9.2.1.4.2. Providências a Serem Adotadas 

Como as emissões na etapa de operação são principalmente veiculares, a 
redução do impacto depende da tecnologia automotiva e qualidade dos combustíveis, 
questões que estão fora da responsabilidade individual do usuário ou do futuro 
empreendimento. Ainda que os impactos das emissões veiculares sejam de baixa 
magnitude, como recomendação, o empreendimento pode, na sua operação, evitar 
problemas pontuais de circulação interna, nos estacionamentos e na portaria, além de 
promover acessos rodoviários adequados. Estas providências podem ajudar a evitar filas 
e congestionamentos externos, para que os veículos não fiquem com seus motores 
ligados com fluxo lento ou parados, diminuindo assim as emissões. Tendo em vista a 
concepção do projeto proposto, tais ações podem ser consideradas como intrínsecas. 
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9.2.1.5. Diminuição da Permeabilidade do Solo 

9.2.1.5.1. Descrição do Impacto 

A diminuição da permeabilidade do solo na ADA pode ser ocasionada pela 
compactação do solo pelo tráfego de maquinas e equipamentos e pelo recobrimento do 
solo por pavimentos, estruturas e edificações. 

Tendo em vista a configuração do projeto do empreendimento proposto, pode-se 
dizer que a água da chuva incidente sobre sua superfície, terá parte infiltrada nas áreas 
permeáveis dos lotes e áreas comuns, e outra parte será coletada pelo sistema de 
galerias pluviais que conduzirá esta água até estruturas de sedimentação e dissipação 
de energia, lançando-a, posteriormente, nos cursos hídricos existentes na AID, 
retornando aos sistemas superficiais. Destaca-se que o sistema proposto tem o grande 
objetivo de promover a estabilização do fluxo de água dos afluentes da malha 
hidrográfica na AID, em especial do Rio Timbutuva e principais afluentes, protegendo 
suas encostas e leitos por meio das medidas de dissipação, nos períodos de maior 
pluviometria. 

A impermeabilização, durante a fase de instalação do empreendimento, deverá 
ocorrer praticamente em função da construção das vias de acesso e das áreas comuns. 
No que diz respeito à fase de operação, esta diminuição da permeabilidade do solo se 
dará pela construção das futuras residências. 

A substituição da paisagem natural por arruamentos e edificações leva 
forçosamente a uma diminuição da permeabilidade do solo. A infiltração de águas 
pluviais até os aquíferos de água subterrânea é, assim, diretamente reduzida, levando a 
uma menor velocidade de recarga do mesmo. A área do empreendimento representada 
pela sua área permeável, se comparada à superfície de recarga representada pela Bacia 
na qual se insere, reduz significativamente a relevância deste impacto na capacidade 
produtiva do aquífero subterrâneo regional. 

Tabela 9.11 – Atributos do Impacto: Diminuição da Permeabilidade do Solo 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F5 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência ADA 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início Médio prazo 

Duração Permanente 

Severidade Média 

Possibilidade de Reversão Parcialmente reversível 
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9.2.1.5.2. Providências a Serem Adotadas 

A diminuição da permeabilidade do solo é inevitável na ADA, porém, a 
manutenção de áreas verdes e jardins, tanto em áreas comuns como privadas, além da 
adoção de mecanismos de infiltração mitigam o efeito esperado deste impacto. Não 
obstante, a água pluvial oriunda de áreas impermeabilizadas deve ser retirada sem 
causar erosão, assoreamento ou alagamento. 

Na instalação do sistema viário, a compactação do solo é um procedimento 
recomendado e aceito. No entanto, nas demais áreas, deve-se adotar algumas medidas 
para que a compactação seja minimizada ou anulada: 

 Evitar o tráfego intenso de máquinas e equipamentos em locais onde não está 
sendo realizada nenhuma atividade; 

 Evitar tráfego com o solo em “capacidade de campo” – solo úmido, favorecendo 
ainda mais a compactação do solo; 

 Não sobrecarregar as máquinas e equipamentos de modo a causar maior 
pressão sobre a superfície do solo; e 

 Implantação de áreas permeáveis. 

 

Para manutenção da qualidade ambiental no empreendimento proposto Alphaville 
Paraná e das taxas de permeabilidade previstas, recomenda-se as seguintes medidas 
mitigadoras: 

 Criação de bacias de amortecimento de cheias; 

 Utilização de canaletas de escoamento superficial e infiltração permeável; 

 Manutenção de áreas vegetadas no interior do empreendimento (ADA) e AID 
(Fazenda Timbutuva), auxiliando na infiltração da água no solo e na alimentação 
dos cursos hídricos; e 

 Previsão nos projetos dos lotes de destinação de maior superfície à 
manutenção de áreas permeáveis, regradas pelo regulamento da futura 
associação de moradores. 

 

Conforme já exposto anteriormente, essas providências estão contempladas 
neste documento, para fins de detalhamento na fase subsequente do processo de 
licenciamento ambiental, na forma de medidas de controle ambiental intrínseco e de 
programas ambientais. 

No bojo das medidas tem-se, para a fase de construção, o Controle da Água 
Pluvial, a Construção de Bacias de Detenção e a adequada retirada e o posterior 
armazenamento do solo superficial, com vistas à revegetação das áreas desnudas. 
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9.2.1.6. Alteração no Padrão de Escoamento de Água Superficial 

9.2.1.6.1. Descrição do impacto 

Via de regra a alteração no escoamento das águas em superfície ocorre 
principalmente na movimentação de solo e rocha, que modifica as condições 
topográficas, os horizontes superficiais e a cobertura do terreno, devido à retirada ou 
acúmulo de solo ou outros materiais, cuja magnitude pode interferir sensivelmente todo 
o processo de escoamento das águas precipitadas ou aflorantes, podendo interromper 
(represar), acelerar ou reduzir sua velocidade, concentrando ou dispersando as águas. 
As edificações e outras obras civis também podem modificá-lo, ao se comportarem como 
superfícies impermeabilizadas e obstáculos ao fluxo natural. 

As consequências da alteração se traduzem por reflexos imediatos nos processos 
com os quais o escoamento superficial interage com mais intensidade, tais como a 
erosão pela água, empoçamentos, recarga dos aquíferos e movimentação das águas 
em subsuperfície. 

Conforme citado, o empreendimento proposto, a partir da sua Fase de Instalação, 
irá promover uma alteração paisagística da ADA, transformando-a de uma área 
tipicamente rural para uma área eminentemente urbana, com arruamento, posteamento, 
praças e calçadas definidas. Em seguida, complementando a transformação, serão 
introduzidos novos elementos edificados na paisagem, surgindo instalações físicas 
coletivas (portaria, clube, comércio) e residências individuais, consolidando um novo 
espaço urbano e consequentemente uma nova tipologia de uso e ocupação do solo. 

Durante a Fase de Ocupação do empreendimento, quando ocorrerá de forma 
contínua e intensificada a ocupação do mesmo por residências, haverá uma tendência 
gradativa de não mais se observar esta transformação paisagística e da alteração do 
regime do escoamento, que já estará consolidada como uma paisagem típica de área 
urbana, de forma permanente. 

Registra-se que, sob outros aspectos, a alteração paisagística e consequente 
alteração do regime de escoamento, aqui considerada, pode também ser interpretada 
como um impacto positivo em função da ocupação qualificada da área. Contribui para 
esta visão o fato do empreendimento imobiliário ser norteado por diretrizes de ocupação 
planejada, cujas premissas se encontram voltadas para a manutenção de áreas verdes 
e projetos paisagísticos, o que leva a esperar que as alterações da paisagem e de 
escoamento, surtam efeitos positivos na paisagem local, quando considerado o espaço 
como urbano e próprio à implantação do empreendimento. 
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Tabela 9.12 – Atributos do Impacto: Alteração no Padrão de Escoamento de Água Superficial 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F6 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência ADA 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início Médio prazo 

Duração Permanente 

Severidade Média 

Possibilidade de Reversão Parcialmente reversível 

 

9.2.1.6.2. Providências a Serem Adotadas 

As medidas mitigadoras para inibir alterações no processo de escoamento das 
águas em superfície envolvem: 

 Preservação da cobertura vegetal de modo a favorecer a infiltração das águas 
pluviais e manter boas condições de recarga do aquífero; 

 Implantação de obras de drenagem, de proteção superficial e de contenção no 
decorrer da implantação do projeto urbanístico; 

 Revegetação de áreas desnudadas, cortes e aterros; 

 Executar obras e adotar procedimentos que visem a manter estabilizada a 
condição de escoamento das águas superficiais; e 

 Implantar sistema para dissipação da energia da água no sistema de drenagem 
pluvial do empreendimento. 

9.2.1.7. Perda de Solos por Processos Erosivos 

9.2.1.7.1. Descrição do Impacto 

Os processos erosivos ocorrem normalmente no ambiente. No entanto, a forma 
de erosão oriunda de processos ou consequências antrópicas não é desejável, devendo 
ser controlada. 
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No impacto da gota sobre o solo há a desagregação de partículas, alterando a 
fluidez da água, aumentando assim sua capacidade e competência no transporte de 
sedimentos. Após a fase de erosão entre-sulcos, o escorrimento superficial difuso, 
formado inicialmente, escava pequenos canais (centimétricos); esta fase é denominada 
de erosão em sulcos. Quando este fluxo concentrados em canais de maiores dimensões, 
descaracterizando o fluxo difuso superficial, o processo passa a se chamar de erosão 
em canal, que depois de escavar incisões de grandes dimensões (métricas) passa a ser 
denominado de voçoroca. 

Para o empreendimento em estudo, haverá possibilidade de instalação de 
processos erosivos em sua fase de instalação, decorrente principalmente das 
intervenções e terraplenagens e a consequente exposição dos solos aos efeitos das 
águas pluviais. Nesta fase prevê-se inicialmente a realização de terraplenagem, além de 
abertura da malha viária na área do empreendimento. Além das atividades citadas, 
outras que promovem a interferência no terreno natural se encontram previstas no 
empreendimento proposto, a exemplo da instalação de posteamento, dos sistemas de 
drenagem pluvial, das linhas subterrâneas de água, esgoto e telefone, e outras 
instalações de suporte. Nestes processos de intervenção no meio físico, o solo 
inicialmente é submetido à desagregação mecânica, com a retirada da camada 
superficial, e posterior nivelamento e compactação, formando um piso com condições 
ideais para a implantação da instalação pretendida, porém altamente suscetíveis aos 
processos erosivos. 

Com a desagregação, o solo solto na superfície é mais facilmente carreado por 
águas de escoamento superficial em caso de ocorrência de chuvas. Essa operação deve 
ser acompanhada de ações e obras que procuram retirar as águas pluviais dessa área, 
direcionando-a para as laterais das áreas sob intervenção. No entanto, ainda assim estas 
ações de intervenção representam um potencial para o desencadeamento de processos 
erosivos, uma vez que se estará retirando a cobertura vegetal, predominantemente 
exótica, em parte da área, e impermeabilizando o solo com arruamentos e outras 
instalações. 

A disponibilização de material terroso inconsolidado à ação direta das águas 
pluviais, mesmo que por um curto período de tempo, representa um potencial para o 
carreamento de partículas sólidas para os corpos hídricos existentes na AID. Quando da 
ocorrência de chuvas mais intensas, é maior a possibilidade de que o material 
movimentado possa ser carreado para locais mais baixos e para esses corpos hídricos. 
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Tabela 9.13 – Atributos do Impacto: Perda de Solo por Processos Erosivos 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F7 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência ADA 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Imediato 

Duração Recorrente 

Severidade Baixa 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.2.1.7.2. Providências a Serem Adotadas 

Ao executar as obras que se apresentam como potenciais causadores de 
processos erosivos, deverá ser adotado uma série de medidas mitigadoras preventivas 
ou corretivas para que as atividades de Instalação não se transformem em focos de 
processos erosivos. Assim, procurando reduzir a ação dos processos erosivos sobre a 
área na fase de instalação, são recomendadas as seguintes providências: 

 As obras de terraplenagem devem ser desenvolvidas de forma setorizada, 
tendo início nas porções de cotas mais elevadas em direção às mais baixas; 

 Realizar abertura de acessos temporários, em pontos menos favoráveis ao 
desencadeamento de erosões; 

 A profundidade e largura das valas para assentamento das tubulações de 
drenagem, água, esgoto, telefone e outros, deverão se limitar às dimensões 
necessárias e estabelecidas pelo projeto de engenharia; 

 O processo construtivo deverá reduzir ao mínimo o período de tempo em que 
os solos tenham que permanecer expostos e priorizar as obras de terraplenagem 
na estação mais seca do ano; 

 Deverão ser construídos terraços, canaletas e outros dispositivos de drenagem 
que evitem o aumento das velocidades de escoamento superficial que possam 
causar erosão; 

 Encaminhar a saída das águas das vias de circulação para estruturas de 
retenção e de dissipação de energia. No sopé das estruturas de dissipadores 
poderão ser instaladas caixas de brita ou enrocamento para contenção de sólidos, 
redução do impacto das águas e evitar disposição de material terroso junto às 
linhas preferenciais de escoamento das águas pluviais; e 
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 Projetar, construir e operar adequadamente os sistemas de drenagem de águas 
pluviais. 

 

Adoção de sistemas de conservação de solos é fundamental para a redução das 
perdas; recomenda-se a adoção de estradas em nível e aterradas, caixas de contenção 
e cobertura vegetal, preferencialmente gramíneas, em função de seu rápido 
desenvolvimento e capacidade de fixação. 

Em suma, as providências arroladas para fazer frente a este impacto estão 
contempladas neste documento no âmbito de medidas de controle ambiental intrínseco 
e de programas ambientais. No tocante às medidas aqui aplicáveis, elencam-se, para a 
fase de construção, o controle das águas pluviais, a construção de bacias de detenção 
e a adequada retirada e o posterior armazenamento do solo superficial, com vistas à 
revegetação das áreas desnudas. Além disso, cabe destacar o processo evolutivo de 
concepção urbanística, do Alphaville Paraná, conforme relatado neste documento, 
incorporando a variável ambiental para delineamento do projeto urbanístico final. 

Já no que se refere aos programas propostos, destaca-se o Programa de 
Gerenciamento Ambiental, visando a uma atuação preventiva, de forma a minimizar os 
riscos de formação de processos erosivos quando da implementação das atividades 
construtivas. 

9.2.1.8. Assoreamento de Corpos Hídricos 

9.2.1.8.1. Descrição do Impacto 

O assoreamento de corpos hídricos constitui a última fase dos processos erosivos, 
correspondendo à deposição dos sedimentos e partículas, em um nível de base 
(ambiente de deposição) que normalmente se trata de um corpo hídrico, ou ainda áreas 
deprimidas do terreno. A deposição ocorre quando a enxurrada com elevada capacidade 
e competência (energia) de arraste de partículas começa a perder estas características, 
havendo com isso a deposição gradativa ao longo da paisagem, até atingir áreas de 
cotas mais baixas, pouco energéticas, onde ocorrerá o maior acúmulo de material. 

Durante a fase de implantação do empreendimento pretendido, a movimentação 
de solo devido às obras de terraplanagem pode favorecer o carreamento de sólidos para 
os rios na AID, podendo comprometer a sua qualidade ou causar assoreamento. 

Na fase de operação, as partículas acumuladas sobre o solo também podem 
alcançar os rios pela ação das chuvas sobre o solo impermeabilizado, especialmente 
sobre os pavimentos. Nessa fase a proteção dos rios depende de um eficiente sistema 
de limpeza das vias. 
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Tabela 9.14 – Atributos do Impacto: Assoreamento de Corpos Hídricos 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F8 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Início Curto prazo 

Duração Recorrente 

Severidade Alta 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.2.1.8.2. Providências a serem adotadas 

O assoreamento dos corpos hídricos é uma consequência dos processos 
erosivos, onde há a deposição de sedimentos nas porções mais baixas. Para 
manutenção da qualidade ambiental dos corpos d’água na AID as medidas ambientais 
deverão ser intensificadas na ADA, para isso recomendam-se as seguintes medidas 
mitigadoras: 

 Implantação das obras de proteção superficial onde a drenagem e cobertura 
vegetal com gramíneas agem funcionalmente no sentido de retardar ou eliminar o 
processo de erosão pela água; 

 A cobertura vegetal além de melhorar a infiltração de água no solo aumenta a 
resistência deste pela presença de raízes e protege contra a erosão; 

 Implantar sistemas de contenção de sedimentos com dissipadores de energia; 

 Adequar o cronograma de obras especialmente de atividades que demandem 
movimentação do solo em relação aos períodos de menor índice pluviométrico, 
definido pelo período de maio a setembro. 

 

Em suma, verifica-se que as providências em questão são, via de regra, as 
mesmas elencadas para o impacto relacionado à variável ambiental de potencialidade 
erosiva, sendo também aqui aplicáveis, portanto, as medidas de controle ambiental 
intrínseco e os programas ambientais elencados para fazer frente àquele impacto. 
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9.2.1.9. Redução na Qualidade da Água dos Corpos Hídricos Superficiais 

9.2.1.9.1. Descrição do Impacto 

Na fase de implantação do empreendimento proposto as atividades de 
transposição de cursos hídricos pelo sistema viário e de movimentação de solo 
(corte/aterro) podem favorecer o arraste de sedimentos para os corpos hídricos 
superficiais e causar o seu assoreamento, resultando no aumento da turbidez e cor, que 
por sua vez pode causar a diminuição do processo de fotossíntese pelos organismos 
produtores e influenciar os níveis de oxigênio. 

Em períodos de maiores índices pluviométricos o arraste de sedimentos aos 
cursos hídricos pode ser potencializado, principalmente se as atividades de 
movimentação de solo forem realizadas concomitantemente com tais períodos, sem a 
adoção de medidas que permitam o controle das águas pluviais. 

Juntamente com os sedimentos carreados pelas águas pluviais poderá ocorrer 
ainda o transporte de nutrientes do solo e poluentes oriundos das obras civis e dos 
canteiros, como resíduos sólidos variados e efluentes sanitários, ou ainda das atividades 
de abastecimento e manutenção da frota de máquinas e caminhões, e de limpeza de 
estruturas e ferramentas, como combustíveis, solventes e lubrificantes, resultando na 
contaminação e na redução da qualidade das águas dos cursos hídricos. 

Os impactos acima citados são passíveis de mitigação por meio da adoção de 
medidas simples de controle ambiental, como a correta segregação, acondicionamento 
e destinação final dos resíduos sólidos gerados nas atividades construtivas e de 
manutenção/abastecimento de máquinas e equipamentos, adequada contenção e 
destinação final dos efluentes sanitários, planejamento prévio das atividades de 
movimentação de solo em períodos de menores índices pluviométricos e instalação de 
dispositivos de coleta, direcionamento e contenção de águas pluviais. 

Na fase de operação do empreendimento proposto, considerando que o mesmo 
prevê o atendimento pelo sistema público de coleta e destinação final de resíduos sólidos 
e efluentes domésticos, os impactos estarão relacionados ao sistema de drenagem 
pluvial do empreendimento. As partículas acumuladas sobre o solo impermeabilizado 
poderão atingir os cursos hídricos pela ação das chuvas. 
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Tabela 9.15 – Atributos do Impacto: Redução na Qualidade da Água dos Corpos Hídricos 
Superficiais 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F9 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Início Curto Prazo 

Duração Recorrente 

Severidade Alta 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.2.1.9.2. Providências a Serem Adotadas 

Na etapa de instalação recomenda-se a adoção de algumas medidas ambientais 
simples, que, no entanto, garantiram a manutenção da qualidade da água: 

 Gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados nas atividades 
construtivas e de manutenção e abastecimento de caminhões e máquinas, com a 
correta segregação, acondicionamento e destinação final em local devidamente 
licenciado para tal pelo órgão ambiental competente; 

 Contenção e destinação final dos efluentes sanitários gerados na fase de 
implantação do empreendimento; 

 Planejamento prévio das atividades de movimentação de solo, de modo que 
seja priorizada sua execução em períodos de menores índices pluviométricos; 

 Na fase de implantação do empreendimento, adotar medidas de controle de 
processos erosivos; 

 Na fase de implantação do empreendimento, adotar dispositivos, mesmo que 
temporários, que promovam a coleta, direcionamento e retenção das águas 
pluviais, de modo a evitar o arraste de sedimentos aos cursos hídricos; 

 Na fase de operação do empreendimento, implantar sistema eficiente de 
varrição, assim como dotar o sistema de drenagem pluvial de dispositivos que 
garantam a regularização de vazão; 

 Promover o mais breve possível a estabilização e recomposição da cobertura 
vegetal nos pontos de intervenção em área de preservação permanente para 
implantação do sistema viário, de modo a minimizar o arraste de sedimentos aos 
cursos hídricos; 
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 Evitar, sempre que possível, a remoção da cobertura vegetal do solo, a fim de 
reduzir a velocidade da enxurrada e o arraste de sedimentos para os corpos 
hídricos; 

 Monitorar periodicamente a qualidade da água dos corpos hídricos 
influenciados pelo empreendimento durante a fase se instalação. 

9.2.1.10. Melhoria da Qualidade das Águas Superficiais em Relação aos 
Parâmetros Biológicos 

9.2.1.10.1. Descrição do Impacto 

O diagnóstico da qualidade das águas superficiais da Área Específica de Análise 
Ambiental mostrou que entre os pontos de amostragem P04 e P03, ambos no rio 
Timbutuva a montante e jusante da fazenda, respectivamente, ocorre um aumento do 
índice de Escherichia coli, provavelmente influenciado pela pecuária de subsistência 
mantida pelos colaboradores nesta porção da propriedade. 

Com a alteração do uso proposta pelo projeto urbanístico, a fonte de 
contaminação fecal acima cogitada será cessada, fato que associado a previsão de 
coleta e destinação final dos efluentes domésticos do empreendimento por meio do 
sistema público de esgotamento sanitário, poderá contribuir para diminuição da 
concentração de Escherichia coli nos cursos hídricos influenciados pelo empreendimento 
proposto. 

Tabela 9.16 – Atributos do Impacto: Melhoria da Qualidade das Águas Superficiais em Relação 
aos Parâmetros Biológicos 

Atributo Qualificação 

ID Impacto F10 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência ADA / AID 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Curto prazo 

Duração Permanente 

Severidade Média 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 
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9.2.1.10.2. Providências a Serem Adotadas 

Sugere as seguintes medidas: 

 Gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados no empreendimento, 
com a correta segregação, acondicionamento e destinação final em local 
devidamente licenciado para tal pelo órgão ambiental competente; 

 Coleta e destinação final dos efluentes sanitários gerados no empreendimento 
por meio do sistema público de esgotamento sanitário; 

 Implantar sistema eficiente de varrição, assim como dotar o sistema de 
drenagem pluvial de dispositivos que garantam a regularização de vazão; 

 Monitorar periodicamente a qualidade da água dos corpos hídricos 
influenciados pelo empreendimento. 

9.2.2. Impactos Relacionados ao Meio Biótico 

Os impactos sobre a vegetação foram avaliados considerando-se a tipologia 
vegetacional, o estado de conservação e a importância em termos de proteção atual e 
potencial ao ambiente local, especialmente no que se refere à vegetação de entorno dos 
rios e às espécies protegidas. 

Para a implantação do Alphaville Paraná, a supressão da vegetação deverá 
ocorrer em áreas reduzidas. Na qualificação e avaliação destas áreas, destaca-se que 
87,19% da ADA já se encontram desprovidos de vegetação nativa, onde as áreas que 
efetivamente terão cobertura vegetal removida, são compostas, na maioria, por áreas de 
silvicultura. 

Outro importante aspecto a ser considerado em relação aos impactos decorrentes 
do empreendimento proposto sobre o meio biótico, é que não há incidência de Áreas de 
Preservação Permanente ou de vegetação expressiva no interior da ADA. 

Quanto aos impactos relacionados à fauna, devido ao uso atual da ADA, estes se 
manifestarão principalmente na AID. No entanto, os impactos podem ser minimizados se 
as medidas de controle ambiental forem tomadas. Para isso, o controle ambiental deve 
ser rigoroso conforme o empreendedor vem executando em todos os seus trabalhos. 
Esta situação da ADA faz com haja poucos impactos relacionados a fauna, sendo a 
maioria dos problemas associados configurados como riscos, devido a remota 
possibilidade de ocorrência. 

Certamente, qualquer supressão vegetal pode ocasionar impactos à fauna, 
porém, em virtude da natureza proposta ao empreendimento e da mudança de ocupação 
rural para urbana ordenada, pode haver uma melhoria da qualidade ambiental da flora 
permitindo uma mobilidade mais segura à fauna local, salvaguardando a qualidade dos 
corpos hídricos, dos solos e do ar, principalmente por meio de um projeto de recuperação 
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ou revegetação de trechos da Área de Preservação Permanente no interior da Fazenda 
Timbutuva. 

9.2.2.1. Perda de Recursos Vegetais 

9.2.2.1.1. Descrição do Impacto 

O diagnóstico da vegetação das Áreas de Estudo do empreendimento proposto 
demonstrou que a cobertura vegetal se encontra bastante alterada em sua composição 
original em razão, principalmente, da presença de plantios comerciais de Eucalipto 
(reflorestamento), especialmente na ADA. 

Desta forma, a supressão da vegetação nativa para a implantação e operação do 
empreendimento na Área Diretamente Afetada (ADA) será mínima, reduzindo os 
impactos sobre algumas áreas de borda e em locais de transposição viária ou de 
implantação do sistema de drenagem pluvial. 

As áreas florestadas nativas que serão preservadas, não foram consideradas 
como Áreas Diretamente Afetadas pelo empreendimento, mesmo estando no interior da 
Fazenda Timbutuva, porém, foram consideradas como de influência direta devido sua 
proximidade com as áreas de intervenção. 

Conforme citado, será necessária a supressão de algumas bordas de vegetação 
nativa para que haja uma melhor disposição e ocupação do projeto considerando os 
demais aspectos ambientais, principalmente aqueles relacionados as fragilidades, 
porém, conforme citado, a intervenção será mínima (Figura 9.2). 

A quantificação para a supressão da vegetação nas áreas de ocupação do projeto 
foi realizada distintamente para as porções dentro e fora de APP, além disso não foram 
computadas para fins de supressão as áreas verdes no interior dos condomínios e 
aquelas na Fazenda Timbutuva, porem foram das áreas condominiais. Sendo assim, 
conforme pode ser observado na Tabela 9.17 e Tabela 9.18 o empreendimento ocupará 
cerca de 27% (1.011.741m²) da área total da fazenda, contudo, a área efetiva de 
supressão não corresponde a área de ocupação, tendo em vista que parte dessa 
superfície tem uso antrópico ou vegetação descaracterizada. 
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Tabela 9.17 – Uso do Solo e Tipologias Vegetacionais nas Áreas de Ocupação do Projeto 
Proposto Fora de APP 

Tipologia 

Área 

m2 
% Área 

Supressão 
% Fazenda 

Timbutuva(1) 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Inicial 
de Sucessão Secundária 

84.314,08 8,46 2,25 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária 

28.291,81 2,84 0,76 

Estágio Pioneiro de Regeneração 46.092,64 4,63 1,23 

Floresta Ombrófila Mista Montana Estágio Inicial 
de Sucessão Secundária 

13.350,84 1,34 0,36 

Floresta Ombrófila Mista Montana Estágio Médio 
de Sucessão Secundária 

827,52 0,08 0,02 

Vegetação com Influência Fluvial (Várzea) 917,39 0,09 0,02 

Capão com espécies Exóticas 40,99 0,01 0,00 

Reflorestamento de Eucalyptus spp. (Myrtaceae 
– Eucalipto) 

703.640,67 70,64 18,78 

Taquaral (Merostachys sp.)  2.528,94 0,25 0,07 

Bambuzal (Bambusa sp.) e Bracatingal (Mimosa 
scabrella) 

11.650,58 1,17 0,31 

Pastagem 82.059,19 8,24 2,19 

Agricultura 10.959,87 1,10 0,29 

Vias e Edificações 11.451,96 1,15 0,31 

TOTAL 996.126,48 100,00 26,59 

1 – Percentual determinado a partir da área total da Fazenda Timbutuva – 3.746.775,38m² 
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Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
- Alphaville Paraná - 

Uso do solo e tipologias vegetacionais
Floresta Ombrófila Mista Aluvial em 
Estágio Inicial de Sucessão Secundária - 470.860,50 m² - 12,57%
Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária - 1.348.555,08 m² - 35,99%
Estágio Pioneiro de Regeneração - 165.406,06 m² - 4,41% 
Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio 
Inicial de Sucessão Secundária - 24.715,10 m² - 0,66%
Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária - 34.627,75 m² - 0,92%
Vegetação Pioneira com Influência 
Fluvial (Várzea) - 105.294,50 m² - 2,81%
Capão com espécies exóticas - 3.303,08 m² - 0,09%
Reflorestamento de Eucalyptus spp. 
(Myrtaceae – Eucalipto) - 1.315.842,06 m² - 35,13%
Taquaral (Merostachys sp.) - 14.694,72 m² - 0,39%
Bambuzal (Bambusa sp.) e 
Bracatingal (Mimosa scabrella) - 15.628,41 m² - 0,42%
Pastagem - 177.665,09 m² - 4,75%
Agricultura - 18.137,48 m² - 0,48%
Vias e edificações - 38.017,15 m² - 1,01%
Lâmina de Água - 14.028,40 m² - 0,37%
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Conforme citado, a área de supressão não corresponde ao total ocupado pelo 
empreendimento, uma vez que 87,19% da área do projeto (ADA – 996.126,48m²) refere-
se a classes antrópicas: Agricultura, Capão de Espécies Exóticas, Pastagem, 
Reflorestamento, Vegetação Pioneira, Vias e Edificação, Taquaral, Bambuzal e 
Bracatingal. 

Dos demais 12,81% (127.701,64m²) estão as classes de vegetação nativa, 
compostas pelas tipologias Floresta Ombrófila Mista Montana e Aluvial em estágios 
inicial e médio e Vegetação Pioneira com Influência Fluvial (várzea). Portanto, as 
tipologias arbóreas nativas que dependem de processo de supressão no órgão ambiental 
abrangem 126.784,25m², equivalente a 12,72% da área de projeto (ADA) e apenas 
3,38% da área da Fazenda Timbutuva. 

Também será necessária a supressão em algumas porções de APP para a 
instalação de transposição viária (12 pontos), tendo em vista que a malha hidrográfica 
observada na Fazenda Timbutuva recorta a gleba em diversas regiões. 

Ao todo foram definidos 12 pontos de transposição do sistema viário, sendo sete 
para os residenciais 1 e 2 (fase 1) e cinco para os residenciais 3 e 4 (fase 2), atingindo 
uma superfície total de 15.614,52m², o que equivale a 1,59% do total da Área de 
Preservação Permanente existente na Fazenda Timbutuva (981.323,16m²) (Tabela 
9.18). 

Tabela 9.18 – Uso do Solo e Tipologias Vegetacionais nas Áreas de Ocupação do Projeto 
Proposto em APP 

Tipologia 

Área 

m2 
% Área 

Supressão 
% Fazenda 

Timbutuva(1) 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio Inicial 
de Sucessão Secundária 

4.097,32 26,24 0,42 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária 

5.444,12 34,87 0,55 

Estágio Pioneiro de Regeneração 306,18 1,96 0,03 

Vegetação com Influência Fluvial (Várzea) 1.658,96 10,62 0,17 

Reflorestamento de Eucalyptus spp. (Myrtaceae 
– Eucalipto) 

355,98 2,28 0,04 

Taquaral (Merostachys sp.)  2.071,01 13,26 0,21 

Pastagem 1.414,63 9,06 0,14 
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Tipologia 

Área 

m2 
% Área 

Supressão 
% Fazenda 

Timbutuva(1) 

Vias e Edificações 266,32 1,71 0,03 

TOTAL 15.614,52 100,00 1,59 

1 – Percentual determinado a partir do total de Área de Preservação Permanente da Fazenda Timbutuva – 
812.869,93m² 

 

A concepção do projeto priorizou a ocupação de áreas de menor fragilidade, que 
dentre outros quesitos, referem-se a porções de vegetação pouco desenvolvida, 
degradada ou antropizada. Das árvores isoladas protegidas algumas poderão ser 
atingidas pelo projeto, porém essa situação somente poderá ser definida com o avanço 
do desenho urbanístico, priorizando manter essas árvores em locais que não impliquem 
em seu corte, como rotatórias, praças, espaços livres, áreas verdes condominiais, entre 
outras. 

Sendo assim, a supressão da vegetação para a implantação do Empreendimento 
não afetará a diversidade florística local nem a fauna da região, já que os remanescentes 
vegetacionais nativos e suas formações associadas aos recursos hídricos serão 
preservadas na área de influência direta – AID – Fazenda Timbutuva. 

Tabela 9.19 – Atributos do Impacto: Perda de Recursos Vegetais 

Atributo Qualificação 

ID Impacto B1 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência ADA 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início Imediato 

Duração Permanente 

Severidade Baixa 

Possibilidade de Reversão Irreversível 
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9.2.2.1.2. Providencias a Serem Adotadas 

A perda de recursos vegetais por meio da supressão da vegetação, sendo um 
impacto de pequena importância (devido ao predomínio de ambientes antropizados na 
ADA), mas irreversível, pode ter como medidas mitigadoras as seguintes ações: 

 Restrição da supressão vegetal a áreas estritamente necessárias e 
autorizadas; 

 Solicitação, pelo empreendedor, de autorização de supressão de vegetação em 
APP para instalação das vias e lançamentos de drenagem para a fase de 
implantação do empreendimento, como forma de regular e orientar o processo de 
supressão, identificando a tipologia e a quantidade a ser suprimida; 

 Recuperação das áreas degradadas e de APP junto aos recursos hídricos 
existentes na Fazenda Timbutuva; 

 Realizar como medida preventiva o cercamento prévio das áreas mais 
significativas, especialmente as APPs com sua metragem exigida por lei, durante 
a fase de implementação do empreendimento licenciado; 

 Retirada controlada da vegetação por meio do processo de bosqueamento com 
retirada do sub-bosque com facão e da vegetação arbórea com motosserras, 
assegurando a integridade das áreas adjacentes que compreendem APP evitando 
danos nas bordas da vegetação remanescente. 

9.2.2.2. Interferência nos Recursos Vegetais em APP 

9.2.2.2.1. Descrição do Impacto 

Conforme citado, a Lei n° 12.651, de 2012 e alterações posteriores, prevê em 
algumas situações, como de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 
Permanente – APP. 

Nota-se que no projeto são previstas áreas de supressão de vegetação, para a 
instalação de 12 transposições do sistema viário, cujo impacto tem duração permanente, 
e locais para intervenção onde serão instaladas a infraestrutura ligada ao saneamento 
básico do empreendimento, como o sistema de drenagem urbana, com duração 
temporária, tendo em vista que este impacto em APP, acontecerá apenas nos pontos de 
lançamento da água pluvial e não causará a extinção de espécies vegetais da região, já 
que a área afetada tende a ser recuperada com o plantio de espécies vegetais nativas 
depois da finalização da instalação do sistema. 
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Tabela 9.20 – Atributos do Impacto: Interferência nos Recursos Vegetais em APP 

Atributo Qualificação 

ID Impacto B2 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência ADA 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início Imediato 

Duração Temporário 

Severidade Baixa 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.2.2.2.2. Providências a Serem Adotadas 

Conforme citado, este impacto se caracteriza como uma interferência temporária 
em parte da vegetação da APP, tendo em vista a necessidade da instalação do sistema 
de drenagem pluvial. Depois de instalada a tubulação haverá a recuperação dos trechos 
atingidos, sendo necessária a manutenção de pequenas trilhas no interior da APP para 
eventuais manutenções que se façam necessárias. 

Além da recuperação, para que a instalação da tubulação aconteça de forma 
pouco impactante, deverão ser adotadas as seguintes medidas ambientais: 

 Restrição da intervenção vegetal a áreas estritamente necessárias; 

 Monitoramento ambiental durante a implantação do sistema de drenagem; 

 Recuperação da vegetação após intervenção em Área de Preservação 
Permanente – APP para instalação de infraestrutura das atividades licenciadas; 

 A vegetação localizada fora dos limites do projeto, não deverá ser cortada; 

 Realizar como medida preventiva o cercamento prévio das áreas mais 
significativas, especialmente as APPs ao redor dos cursos hídricos com sua 
metragem exigida por lei no interior da Fazenda Timbutuva, durante a fase de 
implementação do empreendimento licenciado; 

 Em função da pequena área a ser intervinda em cada ponto de lançamento da 
drenagem do empreendimento deve-se proceder a retirada controlada da 
vegetação com uso de facão e da vegetação arbórea caso existente com 
motosserras, assegurando a integridade das áreas adjacentes que compreendem 
APP evitando danos nas bordas da vegetação remanescente; 
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 Implantação de um Programa de Recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente no interior da Fazenda Timbutuva a fim de ampliar os corredores de 
biodiversidade. 

9.2.2.3. Enriquecimento e Adensamento da Flora Local 

9.2.2.3.1. Descrição do Impacto 

As áreas urbanizadas potencialmente sofrem modificações quanto ao seu plantel 
de espécies, à medida do desenvolvimento de sua operação. Estas espécies, arbóreas 
e arbustivas, costumam ser introduzidas pelos próprios moradores ou paisagistas 
preocupados com a estética e melhoramento do conforto ambiental. Potencialmente 
esse impacto é positivo. O plantio de árvores em terrenos particulares aliados a 
arborização das ruas e praças públicas, favorece sobremaneira a colonização de fauna 
típica desses locais, principalmente da avifauna. 

Em geral parte da fauna caracterizada especialmente pela avifauna é deslocada, 
assim, conta-se com um incremento de espécies de aves a médio e longo prazo, uma 
vez que o meio a ser implantado possuirá boa quantidade e alternativas de nichos e 
habitats, contando ainda com áreas de remanescentes de mata e vegetação ciliar. Esse 
processo pode ser iniciado antes mesmo da ocupação dos lotes por meio do projeto 
paisagístico do empreendimento e intensificado durante a recuperação ambiental de 
Áreas de Preservação Permanente, na qual serão utilizadas espécies vegetacionais 
nativas. 

O principal aspecto a se considerar acerca deste impacto positivo é sobre as áreas 
com remanescentes vegetacionais nativos, que terão sua qualidade melhorada com a 
recuperação das APPs degradadas. 

Tabela 9.21 – Atributos do Impacto: Enriquecimento e Adensamento da Flora Local 

Atributo Qualificação 

ID Impacto B3 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início Longo prazo 

Duração Permanente 

Severidade Alta 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 
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9.2.2.3.2. Providencias a Serem Adotadas 

Para que este impacto positivo seja potencializado algumas medidas e programas 
ambientais são recomendados: 

 Implantação do projeto paisagístico; 

 Utilização de espécies nativas na revegetação e recuperação de áreas 
degradadas (APP no interior da Fazenda Timbutuva), principalmente em locais 
suscetíveis a processos erosivos; 

 Utilização de espécies nativas para recomposição da APP nos locais que 
sofreram intervenção para instalação do sistema de drenagem do 
empreendimento. 

9.2.2.4. Recuperação Ambiental das Áreas de Preservação Permanente 

9.2.2.4.1. Descrição do Impacto 

A recuperação ambiental da vegetação em APP na Fazenda Timbutuva ocorrerá 
em dois momentos: recuperação da vegetação que sofrerá intervenção para a instalação 
do sistema de drenagem e recuperação das APPs que se encontram degradadas ou 
descaracterizadas, proporcionando um enriquecimento florestal por meio do plantio de 
espécies nativas. Esta recuperação ambiental tende a restabelecer os corredores 
naturais e habitats da biodiversidade, sendo possível com isso a restauração da 
presença das espécies faunísticas destas áreas. 

A Fazenda Timbutuva, onde será instalado o empreendimento Alphaville Paraná 
tem um potencial de 981.323,16m² de APP. Pequenos trechos dessa APP serão 
suprimidos para instalação de transposições viárias, somando a uma área de 
15.614,52m². Do restante (965.708,64m²) 8,50% ou 83.378,10m² correspondem a áreas 
alteradas por atividades humanas: Agricultura, Bambuzal e Bracatingal, Pastagem, 
Reflorestamento de Eucalipto, Taquaral, Vegetação Pioneira e; Vias e Edificações; 
necessitando, portanto, da recuperação ambiental. Sendo assim a área total a ser 
recuperada ou revegetada corresponde a 83.378,10m² ou 8,50% das áreas de 
preservação permanente da Fazenda Timbutuva – AID. 

É importante citar que esta recuperação ambiental será faseada, obedecendo as 
etapas de lançamento de cada residencial do empreendimento proposto. O cronograma 
de fases e de atividades de recuperação ambiental será descrito de forma detalhada no 
Plano de Controle Ambiental – PCA, quando da solicitação da Licença de Instalação ao 
IAP, depois de emitida a Licença Prévia. 
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Tabela 9.22 – Atributos do Impacto: Recuperação Ambiental das Áreas de Preservação 
Permanente da Fazenda Timbutuva 

Atributo Qualificação 

ID Impacto B4 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência AID (Fazenda Timbutuva) 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início Médio prazo 

Duração Permanente 

Severidade Alta 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 

 

9.2.2.4.2. Providencias a Serem Adotadas 

A recuperação de áreas de preservação permanente, aqui classificada como um 
impacto positivo, promove a recuperação dos recursos vegetais não apresentando, 
portanto, ações mitigadoras e compensatórias, e sim a possibilidade de potencializar 
seus efeitos sobre o ecossistema da AID – Fazenda Timbutuva, para isso recomenda-
se: 

 Estabelecer o cronograma de fases para as áreas de recuperação conforme o 
lançamento de cada etapa do empreendimento proposto; 

 Realização de um PRAD para Áreas de Preservação Permanente já 
identificadas; 

 Monitoramento do PRAD; 

 Revegetação e enriquecimento florestal com espécies nativas visando à 
recuperação das áreas degradadas, principalmente em locais suscetíveis a 
processos erosivos; 

 Utilização de espécies nativas para recuperação das áreas que sofreram 
intervenção para instalação do sistema de drenagem do empreendimento. 
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9.2.2.5. Formação de Corredor Ecológico Consolidado 

9.2.2.5.1. Descrição do Impacto 

Em decorrência da existente condição de fragmentação florestal, aliado ao atual 
uso do solo operante em toda a AID e principalmente na ADA, a supressão vegetacional 
florestal nativa segundo o plano de ocupação do empreendimento será bastante 
reduzido. 

A vegetação remanescente se prestará à conexão de populações vegetais e 
animais tanto na ADA como AID do empreendimento proposto. A restauração ambiental 
das APPs da Fazenda Timbutuva, quando potencializada pelas atividades de boas 
práticas ambientais, proverá a manutenção faunística a longo prazo, se prestando para 
a dispersão de indivíduos e a manutenção da dinâmica populacional dos táxons que 
ainda estão presentes inclusive na AID. 

Além disso, a recuperação e recomposição da vegetação da APP da Fazenda 
Timbutuva que se encontra, em alguns locais isolados, desprovida de vegetação nativa, 
ocasionará uma melhora e consequente expansão dos corredores ecológicos utilizados 
para deslocamento da fauna local, visto que estas áreas não cumprem plenamente sua 
função que é de ligação da vegetação até os cursos hídricos e acesso à água e alimento 
pela fauna que transita por essas áreas, além de proporcionar o fluxo gênico das 
espécies para que não fiquem isoladas ou que corram riscos de morte ou atropelamento 
quando transitam por estas áreas desprovidas de vegetação nativa. 

Tabela 9.23 – Atributos do Impacto: Formação de Corredor Ecológico Consolidado 

Atributo Qualificação 

ID Impacto B5 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência AID / AII 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Longo prazo 

Duração Permanente 

Severidade Alta 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 
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9.2.2.5.2. Providências a Serem Adotadas 

A formação de corredores ecológicos, por meio da recuperação de áreas de 
preservação permanente da Fazenda Timbutuva, aqui classificada como um impacto 
positivo promove a recuperação dos recursos vegetais não apresentando, portanto, 
ações mitigadoras e compensatórias, e sim a possibilidade de potencializar seus efeitos 
sobre o ecossistema da AID e AII, para isso recomenda-se: 

 Realização de um PRAD que contemple todos os trechos que necessitam de 
recuperação das APPs dos cursos d’água no interior da Fazenda Timbutuva; 

 Revegetação com espécies nativas. 

9.2.2.6. Distúrbios à Fauna Terrestre 

9.2.2.6.1. Descrição do Impacto 

As perturbações causadas pelas obras do empreendimento e construção de 
estruturas de engenharia de ocorrência certa na ADA, com destaque para a produção 
de ruídos diversos e mudanças da paisagem, causam impactos sobre a fauna. Os ruídos 
gerados pela movimentação de máquinas utilizadas na construção do empreendimento 
a ser instalado na ADA poderão provocar o afugentamento de animais. Mas estima-se 
que a fauna observada na ADA não seja significativa, considerando o uso 
predominantemente silvícola, estando ela concentrada nas adjacências do 
empreendimento, principalmente AID (Fazenda Timbutuva), locais estes detentores de 
remanescentes vegetacionais com capacidade de suporte da fauna. 

Portanto, apesar da fonte primaria de impacto estar localizada na ADA, seus 
efeitos serão observados ou manifestados na AID, principalmente no entorno imediato 
ao local do empreendimento proposto, no interior da Fazenda Timbutuva. 

É possível que depois de cessadas as obras, com a intensidade de ruídos, 
principalmente, reduzidas, a fauna volte a se reestabelecer no entorno ou se adapte a 
nova condição propiciada pelo empreendimento em pauta. 
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Tabela 9.24 – Atributos do Impacto: Distúrbios à Fauna Terrestre 

Atributo Qualificação 

ID Impacto B6 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Início Imediato 

Duração Temporário 

Severidade Média 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.2.2.6.2. Providencias a Serem Adotadas 

 Implantar um programa de Educação Ambiental, para a sensibilização dos 
trabalhadores envolvidos com a obra; 

 A atividade de educação ambiental também deverá buscar conscientizar os 
trabalhadores da obra sobre o risco de atropelamento de animais, silvestres ou 
não; 

 Execução do projeto urbanístico, que prevê a locação de áreas verdes e de 
áreas a serem arborizadas com espécies nativas; e 

 Criação, manutenção e preservação de espaços verdes (remanescentes de 
vegetação nativa) dando preferência as faixas marginais aos cursos hídricos 
existentes na AID no interior da Fazenda Timbutuva. 

9.2.3. Impactos Relacionados ao Meio Antrópico 

As diversas reações sociais – que se manifestam quando se difunde a informação 
sobre a intenção de se implantar um empreendimento variam de acordo com a natureza 
positiva ou negativa dos impactos presumidos em função do empreendimento. De modo 
geral, em termos sociais e econômicos há uma tendência destas reações serem positivas 
em face da percepção de que o desenvolvimento econômico propicia aumento na 
produção com consequências positivas, tanto para a renda dos trabalhadores quanto 
para as receitas públicas nos diversos níveis e ainda para a lucratividade dos 
empreendedores privados em vários setores da economia. Porém, essas reações são 
negativas quando se configura a percepção social de que, em função de determinado 
empreendimento, poderá haver possibilidade de degradação do meio ambiente, risco de 
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degeneração de costumes sociais tradicionais e prejuízo para atividades econômicas 
marginais. 

No que diz respeito aos impactos relacionados à socioeconomia, a sua 
identificação, tanto quanto as respectivas medidas mitigadoras e de monitoramento, 
estão relacionadas aos seguintes temas: migração, conflitos sociais, pressão sobre os 
recursos naturais, demanda de equipamentos públicos e mudanças na qualidade de vida 
social. Ressalta-se também que com a implantação do Alphaville Paraná, o tráfego 
gerado por ele trará impactos sobre o ambiente natural e o construído, nas diferentes 
áreas (ADA, AID e AII) e em quantidades e magnitudes diferentes. 

9.2.3.1. Incremento ao Conhecimento Técnico / Científico com os Dados dos 
Estudos Ambientais Melhoria na Urbanização do Entorno 

9.2.3.1.1. Descrição do Impacto 

A geração de dados científicos referente aos estudos das diversas áreas do 
conhecimento realizados na Área Expandida de Avaliação Ambiental, principalmente por 
meio de dados primários, é de grande relevância ao conhecimento científico da região, 
já que tais pesquisas são raras. Tais informações contribuirão na ampliação da base de 
conhecimento dos processos físicos, bióticos e antrópicos da região. 

As informações aqui citadas têm origem nos levantamentos dos estudos para 
elaboração dos diagnósticos ambientais, na fase de planejamento, e futuramente na 
instalação do empreendimento. As informações geradas retratam primordialmente a 
qualidade da água, por meio de avaliações periódicas e a composição das comunidades 
da fauna terrestre e aquática presente nas diferentes áreas de influência. 

Tabela 9.25 – Atributos do Impacto: Incremento ao Conhecimento Técnico / Científico com os 
Dados dos Estudos Ambientais 

Atributo Qualificação 

ID Impacto A1 

Fase de Ocorrência Planejamento / Instalação 

Área de Abrangência ADA / AID / AII 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Longo prazo 

Duração Permanente 

Severidade Alta 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 
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9.2.3.1.2. Providências a Serem Adotadas 

 Apresentação periódica de documentos contendo os resultados do 
gerenciamento ambiental realizado no empreendimento na fase de instalação. 

Verifica-se, em função do exposto, a relevância que assume, para a 
potencialização da natureza positiva deste impacto, o Programa de Gerenciamento 
Ambiental e de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos na AID, propostos 
no estudo ambiental, bem como do Programa de Comunicação Social. 

9.2.3.2. Modelo de Indução para a Melhoria na Urbanização do Entorno 

9.2.3.2.1. Descrição do Impacto 

O instrumento de licenciamento ambiental utilizado para a instalação do 
empreendimento na região, tende a evitar o risco de intensificação da ocupação urbana 
desordenada na AID, inibindo que empreendimentos de baixa qualidade ambiental se 
instalem nessas áreas, consideradas importante do ponto de vista hidrológico uma vez 
que se trata de um manancial. 

Levando-se em conta as características técnicas do empreendimento, os atrativos 
presentes no local de implantação e o histórico de inúmeros outros empreendimentos 
imobiliários com a marca Alphaville, detecta-se que a implantação do empreendimento 
representará a instalação de um agente imobiliário com realce na dinâmica 
socioeconômica do município de Campo Largo e parte de Curitiba. 

Com relação aos aspectos econômicos para a região de implantação é esperado 
que o empreendimento venha representar um indutor da valorização imobiliária naquela 
região, inclusive com capacidade de atrair novos investimentos imobiliários, em médio 
prazo. 

Por ser um empreendimento que promoverá o crescimento ordenado, um forte 
atrator de novos moradores, o que contribuirá como estimulo à desconcentração urbana, 
tão desejada nas cidades brasileiras e de difícil concretização. 

Em relação à questão da atração de novos empreendimentos, é indiscutível na 
lógica econômica que determinados empreendimentos criam no local onde se instalam 
e suas adjacências vantagens atrativas para outros empreendimentos posteriores, tal 
como o presente caso. 

Neste sentido, o empreendimento poderá agregar valor a outras áreas do 
Município e se apresentar também com potencial para atrair novos empreendimentos 
urbanos, a exemplo de padarias, restaurantes, mercados e serviços diversos para a 
região, contribuindo indiretamente para a desconcentração urbana. 
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A proposta de instalação do empreendimento Alphaville Paraná tem em suas 
premissas o atendimento aos requisitos legais relacionados ao uso e ocupação do solo 
e da preservação dos recursos naturais da área em que se insere, servindo de modelo 
indutor de políticas ocupação do município de Campo Largo. 

Tabela 9.26 – Atributos do Impacto: Modelo de Indução para a Melhoria na Urbanização do 
Entorno 

Atributo Qualificação 

ID Impacto A2 

Fase de Ocorrência Planejamento / Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Início Longo prazo 

Duração Permanente 

Severidade Média 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 

 

9.2.3.2.2. Providências a Serem Adotadas 

Recomenda-se o cumprimento da legislação ambiental e urbanística do município, 
do estado e da APA do Rio Verde, assim como das diretrizes previstas no âmbito do 
Plano Diretor Municipal, respeitando, sobretudo, os parâmetros do crescimento 
ordenado, com vistas à manutenção da qualidade de vida da população do município de 
Campo Largo. 

9.2.3.3. Variação do Valor Financeiro de Imóveis Prediais e Territoriais no 
Entorno da ADA 

9.2.3.3.1. Descrição do Impacto 

A expansão urbana brasileira em anos recentes decorre de dois fatores que se 
relacionam: as implantações de núcleos residenciais e industriais. Tais núcleos em geral 
necessitam de novas áreas de terras não disponíveis nos polígonos urbanos das sedes 
municipais, aumentado a demanda e o valor de imóveis rurais ou urbanos pouco 
valorizados. Esta situação pode ser aplicada ao município de Campo Largo, se 
estendendo a parte de Curitiba junto à divisa entre estes municípios. Entre os diversos 
impactos socioeconômicos e culturais decorrentes deste processo e que são analisados 
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aqui, destaca-se a variação dos preços dos imóveis municipais, principalmente nas 
proximidades à área de afetação direta do novo empreendimento. 

Tabela 9.27 – Atributos do Impacto: Variação do Valor Financeiro de Imóveis Prediais e 
Territoriais na AID 

Atributo Qualificação 

ID Impacto A3 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Médio prazo 

Duração Permanente 

Severidade Baixa 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 

 

9.2.3.3.2. Providências a Serem Adotadas 

Planejamento e elaboração de conteúdo para o programa de comunicação social 
adequado aos temas do mercado imobiliário e sua dinâmica em relação às mudanças a 
serem geradas pelo empreendimento nos municípios atingidos e, especialmente, na área 
de entorno do empreendimento. 

9.2.3.4. Expectativas Sociais na AID e na AII 

9.2.3.4.1. Descrição do Impacto 

O empreendimento em questão vem gerando expectativas diversas na vizinhança 
da área a ser diretamente afetada, assim como nos bairros mais próximos e na cidade 
de Campo Largo. Estas expectativas se relacionam, principalmente nas áreas menos 
adensadas – em que a população ainda vivencia modos de vida tipicamente rurais, às 
mudanças nesta maneira de viver. Por fim, incomodam-se com a pressão que poderiam 
sofrer para a venda de suas terras diante de uma previsível valorização imobiliária, o que 
poderia implicar a mudança para localidades diferentes de onde vivem há muito tempo. 
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Tabela 9.28 – Atributos do Impacto: Expectativas Sociais na AID e na AII 

Atributo Qualificação 

ID Impacto A4 

Fase de Ocorrência Planejamento / Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID / AII 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Curto prazo 

Duração Temporário 

Severidade Baixa 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.2.3.4.2. Providências a Serem Adotadas 

Elaborar um Programa de Comunicação Social que ajude a esclarecer as dúvidas 
relativas as expectativas relacionadas ao projeto do empreendimento contemplando 
informações sobre as expectativas mais gerais relativas às características do projeto do 
empreendimento e às demandas econômicas a serem geradas. Ao informar a sociedade 
sobre estes temas, faz-se importante indicar o quanto destas demandas, geração de 
empregos diretos e indiretos e empreendedorismo na industrialização e comercialização 
de bens e na circulação de serviços. 

9.2.3.5. Alterações no Modo de Vida e Trabalho no Entorno da ADA 

9.2.3.5.1. Descrição do Impacto 

O diagnóstico socioeconômico que ampara o presente prognóstico revelou o 
desenvolvimento de atividades econômicas diversas no entorno da área a ser 
diretamente afetada, tais como, cultivo de lavouras temporárias e criação de animais. 
Todavia, apesar das características rurais da região e da baixa densidade demográfica 
no entorno da Fazenda Timbutuva, parte considerável dos moradores desenvolve 
atividades urbanas, inclusive na cidade de Curitiba. O aumento na oferta de empregos 
diretos e indiretos poderia oferecer oportunidades, ainda que para uma parte da 
população do entorno da ADA, a desenvolver suas atividades localmente. Ao mesmo 
tempo, outras atividades econômicas poderão ter sua produtividade aumentada em 
função das mudanças esperadas com o novo empreendimento. 
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Tabela 9.29 – Atributos do Impacto: Alterações no Modo de Vida e Trabalho no Entorno da 
ADA 

Atributo Qualificação 

ID Impacto A5 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Imediato 

Duração Permanente 

Severidade Alta 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 

 

9.2.3.5.2. Providências a Serem Adotadas 

Execução do Programa de Comunicação Social com foco nos impactos positivos 
e negativos sobre as atividades relacionadas ao empreendimento proposto. 

9.2.3.6. Incômodos a População do Entorno 

9.2.3.6.1. Descrição do Impacto 

Algumas atividades desenvolvidas durante a fase de instalação do 
empreendimento podem causar algum incômodo para a população do entorno imediato, 
no que se refere especialmente ao tráfego de máquinas e caminhões, produzindo 
poluição sonora além de poluição atmosférica por meio da dispersão do material 
particulado em suspensão. 

A própria alteração da paisagem apesar de ser considerado benéfico para muitos 
em função do aspecto rural, para outros pode causar algum tipo de incômodo. O aumento 
do volume de tráfego tanto na fase de instalação quanto na de operação também pode 
fornecer subsidio para causar incômodo à população do entorno. 
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Tabela 9.30 – Atributos do Impacto: Incômodos à População do Entorno 

Atributo Qualificação 

ID Impacto A6 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Início Curto prazo 

Duração Temporário 

Severidade Média 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.2.3.6.2. Providências a Serem Adotadas 

 Umectação do solo sempre que necessário ou que as condições climáticas 
exigirem evitando a dispersão dos particulados; 

 Realização da inspeção e manutenção dos veículos utilizados durante a 
instalação do empreendimento, de forma a manter os motores regulados e intervir 
sempre que for constatada a emissão de fumaça fora do normal; 

 Implementação do programa de Comunicação Social. 

 

9.2.3.7. Incremento na Geração de Empregos Diretos e Indiretos Durante as 
Fases de Instalação e Operação 

9.2.3.7.1. Descrição do Impacto 

A geração de empregos diretos por este empreendimento decorre, principalmente, 
de dois processos distintos: 1) a necessidade de mão de obra para implantação de 
infraestrutura e 2) a necessidade de mão de obra para edificação de moradias em lotes 
de terras adquiridos por terceiros. No primeiro caso, as contratações de trabalhadores 
diversos podem ocorrer em maior número e se darão a partir das empresas de projeto e 
execução a serem contratadas para o empreendimento. No segundo caso, as 
contratações seriam, também, numerosas, mas são diluídas em função da demanda de 
cada novo proprietário de lotes. Estas últimas, no entanto, se prolongam por período 
relativamente longo considerando que a edificação das moradias é evento de longo 
prazo. Também, após a ocupação das edificações prontas, nos anos seguintes, estima-
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se a geração de empregos nas novas residências, como empregados domésticos 
permanentes e temporários. 

Os empregos indiretos se relacionam à produção e comercialização de bens e 
serviços diversos como alimentação, transporte, insumos para construção, regularização 
de documentos, elaboração de estudos e projetos, lazer e entretenimento, entre outros. 

Tabela 9.31 – Atributos do Impacto: Incremento na Geração de Empregos Diretos e Indiretos 
Durante as Fases de Instalação e Operação 

Atributo Qualificação 

ID Impacto A7 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID / AII 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início Imediato 

Duração 
Instalação – Temporário 

Operação – Permanente 

Severidade Alta 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 

 

9.2.3.7.2. Providências a Serem Adotadas 

Reitera-se aqui, a importância do Programa de Comunicação Social para efetivar 
a potencialização dos efeitos benéficos da natureza positiva de mais este impacto 
socioeconômico decorrente do empreendimento. 

9.2.3.8. Crescimento da Receita Pública Municipal 

9.2.3.8.1. Descrição do Impacto 

O crescimento da receita pública municipal é estimado em função da 
movimentação referente ao planejamento, implantação e operação do empreendimento. 
O imposto sobre serviços de qualquer natureza a ser arrecadado pela prefeitura 
municipal de Campo Largo recai sobre as atividades que passam a ser desenvolvidas 
em seu território. Além disso, a maior circulação de bens manufaturados tem impacto 
positivo sobre a tributação estadual e federal com benefícios financeiros ao município 
em razão do aumento dos repasses a partir do estado e da União. 
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Tabela 9.32 – Atributos do Impacto: Crescimento da Receita Pública Municipal 

Atributo Qualificação 

ID Impacto A8 

Fase de Ocorrência Planejamento / Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Positivo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início Imediato 

Duração Permanente 

Severidade Alta 

Possibilidade de Potencialização Potencializável 

 

9.2.3.8.2. Providências a Serem Adotadas 

O fato da instalação do empreendimento em Campo Largo, conforme citado irá 
incrementar a receita municipal, principalmente por meio do recolhimento de impostos e 
taxas. 

9.2.3.9. Aumento do Tráfego de Veículos e Máquinas 

Para verificar se haverá a real interferência da geração de viagens provocada pela 
implantação do empreendimento proposto, foram realizadas simulações nas interseções, 
projetando-se os fluxos de tráfego ora existentes para o ano de 2045, considerando dois 
cenários futuros com a instalação do Alphaville Paraná, além dos dois já diagnosticados 
que não consideraram a implantação desse projeto. 

 Cenário 3 – Futuro em 2045, com Alphaville e sem empreendimento vizinho; 

 Cenário 4 – Futuro em 2045, com Alphaville e com empreendimento vizinho. 

No terceiro cenário se verifica o impacto da implantação do empreendimento 
Alphaville, desconsiderando a implantação de outros empreendimentos na região em 
estudo. 

E no quarto cenário foi calculado o impacto da implantação dos dois 
empreendimentos concomitantemente e com ocupação de 85% dos lotes (Alphaville 
Paraná e Condomínio Rio Verde). 

Nos cenários 3 e 4 serão calculados também as capacidades e os níveis de 
serviço nas interseções de acesso aos residenciais. 
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9.2.3.9.1. Cenário 3 – Futuro em 2045, com Alphaville e sem 
empreendimento vizinho 

Para o Cenário 3 supõe-se que o empreendimento Alphaville Paraná estará 
implantado e ocupado na capacidade máxima do projeto, ou 85% dos lotes ocupados 
com famílias médias de 4 pessoas e dois veículos por habitação em 25 anos a partir do 
lançamento, ou seja, em 2045. 

Com esta ocupação estimada em 847 possíveis domicílios, deve-se considerar a 
possibilidade de existirem 1.694 automóveis no empreendimento no horizonte estudado. 

A quantidade específica de veículos existente em um condomínio fechado não 
está linearmente ligada no número de viagens, isto é, o fluxo de veículos que o mesmo 
pode gerar por dia, ou nas horas de pico. 

No Brasil não há ainda um método que estabeleça fórmulas claras para a predição 
de viagens geradas por Polos Geradores de Viagens – PGV, a exemplo do Trip 
Generation Manual do ITE – Institute of Transportation Engineers dos EUA. A melhor 
pesquisa realizada no Brasil para o tipo de empreendimento em estudo é apresentada 
no "Modelo de Geração de Viagens para Condomínios Residenciais Horizontais" de 
Tiago Lourenço de Lima Torquato – São Carlos/2013. 

A pesquisa foi realizada em cinco condomínios horizontais com características 
semelhantes ao ora em estudo e apresenta equações para estimativa das viagens 
geradas em três períodos distintos. Uma equação estima o volume de viagens no período 
das 06h30 às 20h00, outra estima o volume de viagens para o pico da manhã entre 
07h00e 09h00 e a terceira estima o volume de viagens para o pico da tarde entre 16h00 
e 18h00. As equações consideram o número de viagens geradas (T) por unidade 
habitacional (X). As viagens computadas são de entrada e saída e foram separadas em 
automóveis, bicicletas/motocicletas e a pé. Aqui, para efeito de cálculo da capacidade, 
só foram consideradas as viagens por automóveis (Tabela 9.33). 

Tabela 9.33 – Equação geração de viagens pico da manhã e da tarde 

Modelo Equação R² Taxa Média E/S 

Manhã 

ITE Ln(T)=-6,31 +0,71(X) 98% 0,65 32% / 68% 

Torquato Ln(T)=1,56+0,82*Ln(X) 99% 1,75 40% / 60% 

Tarde 

ITE Ln(T)=1,46 +1,22 Ln(X) 98% 0,65 60% / 40% 

Torquato Ln(T)=1,42+0,82*Ln(X) 100% 1,55 51% / 49% 

Fonte: Tiago Lourenço de Lima Torquato – São Carlos/2013. 
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As equações encontradas são bastante semelhantes às do ITE, guardadas as 
diferenças socioculturais entre os dois países. O maior número de viagens preditas no 
Brasil é explicado pelo maior número de funcionários residenciais e de trabalhadores de 
construção civil atuando dentro dos condomínios. Mesmo em condomínios mais antigos 
e consolidados, havia 13% das residências com algum tipo de obras. 

Outro ponto a ser considerado é que nas pesquisas realizadas por Torquato os 
loteamentos tinham entre 16 e 291 unidades habitacionais, portanto menores que o 
empreendimento em estudo, e não há comprovação de que as equações permaneçam 
válidas fora deste intervalo de valores. 

A pesquisa realizada por Torquato mostrou também que, o fluxo no portão de 
acesso no pico da manhã enquanto havia um fluxo saindo do condomínio em direção 
aos postos de trabalho, havia também um fluxo de entrada de trabalhadores e 
prestadores de serviços internos. 

No pico da tarde, enquanto havia um fluxo de entrada dos moradores que 
retornam do trabalho, havia concomitantemente um fluxo de saída dos funcionários e 
prestadores de serviço que se retiravam. 

No período da manhã a proporção entre entrada e saída do volume total é de 40% 
entrando e 60% saindo do condomínio; e no pico da tarde a proporção é de 51% entrando 
e 49% saindo. 

9.2.3.9.1.1. Viagens geradas pico da manhã e da tarde 

Utilizando a previsão de Torquato e a curva de ocupação dos lotes ao longo dos 
próximos 25 anos, foram estimados os fluxos na via de acesso do empreendimento 
(Tabela 9.34 e Tabela 9.35). 

Tabela 9.34 – Viagens geradas no pico da manhã 

Ano 2045 

Viagens 
Viagens no Pico 

Manhã Tarde 

Viagens Geradas 1198 1041 

Entrando 383 531 

Saindo 815 510 
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Tabela 9.35 – Distribuição das viagens na entrada e saída de cada residencial 

Residencial 
Total de 
Lotes(1) 

Lotes 
em 2045 

Viagens Manhã Viagens Tarde 

Entrando Saindo Total Entrando Saindo Total 

Residencial 1 369 302 137 290 427 119 252 371 

Residencial 2 313 256 116 246 362 101 214 315 

Residencial 3 210 172 78 165 243 68 143 68 

Residencial 4 144 118 53 113 167 46 98 46 

TOTAL 1.036 847 383 815 1.198 333 708 1.041 

Nota: (1) para fins de cálculo considerou-se os lotes residenciais, multiuso e comerciais. 

 

9.2.3.9.1.2. Alocação do tráfego gerado 

O destino das viagens geradas, sejam criadas ou atraídas para o caso de um 
empreendimento imobiliário, deverá ser relacionado com as atividades geradoras de 
emprego, isto é, indústria, comércio e serviços. Os moradores deverão deslocar-se no 
trajeto casa – trabalho, escola, comércio lazer, etc. e vice-versa. Os funcionários 
residenciais e prestadores de serviço, fazendo o caminho inverso deverão deslocar-se 
entre as sedes das empresas ou residências para os domicílios do empreendimento. 
Estes fluxos de veículos, materiais e pessoas deveriam ser relacionados com a 
distribuição geográfica das atividades geradoras de emprego da região onde está 
estabelecido o empreendimento e proporcionais às atividades econômicas dos 
municípios lindeiros e suas respectivas populações. 

No presente caso foram considerados como possíveis indutores dos 
deslocamentos entre os empreendimentos e os aglomerados urbanos, os municípios de 
Curitiba, Araucária e Campo Largo. Campo Magro, apesar de ser vizinho de Campo 
Largo, por ser pequeno e com pouca atividade econômica não foi incluído na análise. 

Considerando a participação de cada um no total da população da área e na 
atividade econômica, as viagens a serem geradas e atraídas e ainda a distância dos 
mesmos ao empreendimento, foi considerado que a participação de Campo Largo 
deveria ser um pouco maior e as de Curitiba e Araucária um pouco menor que os índices. 

Assim a distribuição das viagens foi considerada conforme a última coluna da 
Tabela 9.36. 
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Tabela 9.36 – PIB e população dos municípios vizinhos 

Município PIB(1) População(2) 
Distribuição 

viagens 

Campo Largo 3.482.715 3,9% 122.443 5,8% 15% 

Curitiba 79.383.343 88,0% 1.864.416 88,0% 80% 

Araucária 7.360.425 8,2% 131.356 6,2% 5% 

TOTAL 90.226.483  2.118.215  100% 

(1) PIB municipal 2013 – IPARDES 
(2) Estimativa da população residente  na unidade da federação. IBGE 2014 

 

Como a escolha do caminho a ser seguido, quando há mais de uma alternativa, é 
uma preferência pessoal, que normalmente leva em consideração o tempo e a distância 
e facilidade ao longo do caminho. Foi utilizado um programa roteador, no caso o “Google 
Maps”, com consideração das interferências do tráfego em tempo real. Mesmo o 
roteador, alguns casos, apresenta duas alternativas, uma com o menor tempo e outra 
com o caminho mais curto. 

Na Tabela 9.37 estão marcadas as alternativas selecionadas para alocação do 
tráfego gerado para os quatro residenciais do Alphaville Paraná. Já os traçados das 
respectivas rotas são apresentados na Figura 9.3, na Figura 9.4 e na Figura 9.5. 

Tabela 9.37 – Rotas de acesso dos residenciais nos dois sentidos 

Origem Destino Caminhos 

R1 e R2 
Campo Largo 

17' e 13 Km - Domingos Puppi >277/376 > Retorno > PR-510 

R3 e R4 20' e 16 Km - Mato Grosso > 277/376 > Retorno > PR-510 

Campo Largo 

R1 e R2 
12' e 9,2 km - Clotário Portugal > 277/376 > Domingos Puppi 
> Diretriz 

R3 e R4 
17' e 12 km – Clotário Portugal > 277/376 > Domingos Puppi 
> Mato Grosso 

R1 e R2 

Curitiba 

18' e 18 Km > Domingos Puppi > 277/376 > Maj. Heitor 
Guimarães 

37' e 21 Km > Diretriz > Mato Grosso > Eduardo Sprada > 
Mons. Ivo Zanlorenzi 

R3 e R4 

18' 16 km – Mato Grosso > José Rossa > 277/376 > Maj. 
Heitor Guimarães 

26' e 15 Km – Mato Grosso > Eduardo Sprada > Mons. Ivo 
Zanlorenzi 

Curitiba R1 e R2 
27' e 28 km – Mario tourinho > 277/376 > Retorno na PR-510 
> Domingos Puppi 
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Origem Destino Caminhos 

27 ' 24 Km – Pedro V. P da Souza > Eduado Sprada > Mato 
Grosso > Diretriz 

R3 e R4 

21' 20 Km – Mario Tourinho > 277/376 > Retorno > José 
Rossa > Mato Grosso 

31 ' 17Km – Pedro V. P da Souza > Eduado Sprada > Mato 
Grosso > Diretriz 

R1 e R2 

Araucária 

31' e 30 km – 277/376 > 476 

35' e 20 Km – Av. Independência e PR-423 

R3 e R4 

37' 24 Km – Mato Grosso > Eduardo Sprada > Contorno > 
476 

28' e 31 Km – José Rossa > 277/376 > Contorno > 476 

Araucária 

R1 e R2 

35' e 20 Km – PR-423 > Av. Independência > Domingos 
Puppi 

39' e 41 km – 476 > Contorno > 277/376 > PR-510 > Retorno 
> Domingos puppi 

R3 e R4 

41' e 24 Km – PR-423 > Av. Independência > Domingos 
Puppi >Diretriz > Mato Grosso 

35' e 38 km – 476 > Contorno > 277/376 > Retorno > José 
Rossa > Mato Grosso 

 

 
Figura 9.3 – Exemplo de rota entre o Residencial 1 e Campo Largo 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

729 
 

 
Figura 9.4 – Exemplo de rota entre o Residencial 1 e Curitiba 

 

 
Figura 9.5 – Exemple de rota entre o Residencial 1 e Araucária 

 

O total de viagens previstas na metodologia foi distribuído proporcionalmente ao 
numero total de lotes planejado e para 2045 (ocupação prevista de 85%) e à fração de 
lotes de cada residencial sobre o total (Tabela 9.38). 
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Tabela 9.38 – Distribuição das viagens pela origem e destino nos períodos da manhã e da 
tarde 

Município 
Residencial 1 Residencial 2 Residencial 3 Residencial 4 

Entrando Saindo Entrando Saindo Entrando Saindo Entrando Saindo 

Período da Manhã 

Campo Largo 20 43 17 37 12 25 8 17 

Curitiba 109 232 93 197 62 132 42 90 

Araucária 7 15 6 12 4 8 3 6 

TOTAL 137 209 116 246 78 165 53 114 

Período da Tarde 

Campo Largo 18 38 15 32 10 22 7 15 

Curitiba 95 202 81 170 54 115 37 79 

Araucária 6 12 5 12 4 7 2 5 

TOTAL 119 252 101 214 68 143 46 98 

 

Para uma melhor visualização, em função da quantidade de interseções 
analisadas para este Cenário, os fluxogramas gerados para cada interseção são 
apresentados em uma única figura (Figura 9.6). As Figuras de Mérito para as interseções 
analisadas considerando o Cenário 3 estão no Anexo XIX, a seguir é apresentado um 
resumo dos resultados obtidos nesta análise. 
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9.2.3.9.1.2.1. Avenida Mato Grosso x Rua Domingos Puppi 

Neste cenário, com a proposta de tornar a Rua Domingos Puppi em uma avenida, 
com duas pistas de 7 metros de largura e duas faixas de circulação por sentido, tomou-
se a liberdade de considera-la como de fluxo preferencial em relação à Avenida Mato 
Grosso. 

Considerando a simulação gerada a partir da estimativa de fluxo da interseção da 
Avenida Mato Grosso com a Rua Domingos Puppi para o ano de 2045, nota-se que com 
a configuração pretendidaa interseção operará em ótimos níveis de serviço, dentro da 
plena capacidade, com baixas demoras, conforme pode ser observado na Tabela 9.39 
e na Tabela 9.40. 

Tabela 9.39 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Domingos Puppi 
para o período da manhã – Cenário 3 

Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Cenário 3 – 2045 – Manhã 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ER ER 

Volume Ajustado (vph) 7 124 111 21 

Capacidade (vph) 1458 915 559 327 

Razão v/c 0 0,14 0,2 0,06 

Demora da Entrada (s) 7,5 9,6 13 16,8 

Nível de Serviço (NS) A A B C 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

Tabela 9.40 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Domingos Puppi 
para o período da tarde – Cenário 3 

Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Cenário 3 – 2045 – Tarde 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ER ER 

Volume Ajustado (vph) 7 127 81 29 

Capacidade (vph) 1481 1000 543 348 

Razão v/c 0 0,13 0,15 0,08 

Demora da Entrada (s) 7,4 9,1 12,8 16,3 

Nível de Serviço (NS) A A B C 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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9.2.3.9.1.2.2. Ruma Domingos Puppi x Diretriz Viária 

Esta interseção operará dentro de sua plena capacidade, pois o maior movimento, 
que é o da saída dos residenciais 1 e 2 pela Diretriz, entrarão à direita no cruzamento, 
em direção à BR-277, sofrendo pouca restrição do movimento preferencial que vem do 
sul. Os NS são baixos e as demoras mínimas (Tabela 9.41 e Tabela 9.42). 

Tabela 9.41 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e a Diretriz Viária para o 
período da manhã – Cenário 3 

Rua Domingos Puppi x Diretriz Viária 

Cenário 3 – 2045 – Manhã 

Sentido > Sul > Oeste 

Faixas ER E R 

Volume Ajustado (vph) 41 30 566 

Capacidade (vph) 1472 768 1044 

Razão v/c 0,03 0,04 0,54 

Demora da Entrada (s) 7,5 9,9 12,5 

Nível de Serviço (NS) A A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 9.42 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e a Diretriz Viária para o 
período da tarde – Cenário 3 

Rua Domingos Puppi x Diretriz Viária 

Cenário 3 – 2045 – Tarde 

Sentido > Leste > Oeste 

Faixas ER E R 

Volume Ajustado (vph) 36 26 492 

Capacidade (vph) 1510 824 1064 

Razão v/c 0,02 0,03 0,46 

Demora da Entrada (s) 7,4 9,5 11,3 

Nível de Serviço (NS) A A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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9.2.3.9.1.2.3. Diretriz Viária x Acesso ao Residencial 1 

O movimento maior na interseção é o que sai do Residencial 1 e sofre restrição 
dos fluxos que estão na via preferencial que é a Diretriz, por isso a demora eleva-se para 
31,7 segundos por veículo, que implica em um NS “D”. No período da tarde este 
movimento de saída é um pouco menor e o NS atribuído fica em “C” (Tabela 9.43 e 
Tabela 9.44). 

Deve-se notar que a demora no pico da manhã seria menor que a demora que 
seria imposta aos mesmos veículos caso, por exemplo, fosse implantado um semáforo 
para regular estes fluxos. 

Tabela 9.43 – Resumo da interseção entre a Diretriz Viária e Acesso ao Residencial 1 para o 
período da manhã – Cenário 3 

Diretriz Viária x Acesso ao Residencial 1 

Cenário 3 – 2045 – Manhã 

Sentido > Oeste > Norte 

Faixas E E R 

Volume Ajustado (vph) 121 323 0 

Capacidade (vph) 1490 445 1018 

Razão v/c 0,08 0,73 0,00 

Demora da Entrada (s) 7,6 31,7 8,5 

Nível de Serviço (NS) A D A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 9.44 – Resumo da interseção entre a Diretriz Viária e Acesso ao Residencial 1 para o 
período da tarde – Cenário 3 

Diretriz Viária x Acesso ao Residencial 1 

Cenário 3 – 2045 – Tarde 

Sentido > Oeste > Norte 

Faixas E E R 

Volume Ajustado (vph) 105 280 0 

Capacidade (vph) 1516 504 1039 

Razão v/c 0,07 0,56 0,00 

Demora da Entrada (s) 7,6 20,7 8,5 

Nível de Serviço (NS) A C A 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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9.2.3.9.1.2.4. Diretriz Viária x Acesso ao Residencial 2 

Considerando a simulação gerada a partir da estimativa de fluxo da interseção da 
Diretriz Viária com o Residencial 2, dados os baixos fluxos em todas as aproximações 
as demoras são baixas e os NS elevados, demonstrando haver capacidade ociosa na 
interseção, conforme pode ser observado na Tabela 9.45 e na Tabela 9.46. 

Tabela 9.45 – Resumo da interseção entre a Diretriz Viária e Acesso ao Residencial 2 para o 
período da manhã – Cenário 3 

Diretriz Viária x Acesso ao Residencial 2 

Cenário 3 – 2045 – Manhã 

Sentido > Leste > Sul 

Faixas E E D 

Volume Ajustado (vph) 7 0 273 

Capacidade (vph) 1299 809 909 

Razão v/c 0,01 0,00 0,3 

Demora da Entrada (s) 7,8 9,4 10,7 

Nível de Serviço (NS) A A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 9.46 – Resumo da interseção entre a Diretriz Viária e Acesso ao Residencial 2 para o 
período da tarde – Cenário 3 

Diretriz Viária x Acesso ao Residencial 2 

Cenário 3 – 2045 – Tarde 

Sentido > Leste > Sul 

Faixas E E D 

Volume Ajustado (vph) 22 0 237 

Capacidade (vph) 1331 804 928 

Razão v/c 0,02 0,00 0,26 

Demora da Entrada (s) 7,8 9,5 10,2 

Nível de Serviço (NS) A A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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9.2.3.9.1.2.5. Diretriz Viária x Avenida Mato Grosso x Acesso 
Residencial 3 

De acordo com a configuração do projeto na interseção da Rua Mato Grosso com 
o acesso ao Residencial 3, todo o tráfego que vai em direção ao sul compartilha uma 
única faixa, o que impõe demoras adicionais aos veículos que pretendem convergir à 
esquerda e entrar no Residencial 3.  Esta demora de 35 segundos por veículo rebaixa o 
NS da aproximação para "E", mas é um valor aceitável e que pode ser corrigido com a 
melhoria da geometria da interseção (Tabela 9.47 e Tabela 9.48). 

Tabela 9.47 – Resumo da interseção entre a Diretriz Viária, Avenida Mato Grosso e Acesso ao 
Residencial 3 para o período da manhã – Cenário 3 

Diretriz Viária x Avenida Mato Grosso x Acesso ao Residencial 1 

Cenário 3 – 2045 – Manhã 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ER ER 

Volume Ajustado (vph) 13 224 7 182 

Capacidade (vph) 1310 1405 368 295 

Razão v/c 0,01 0,16 0,02 0,62 

Demora da Entrada (s) 7,8 8,0 15,0 35,0 

Nível de Serviço (NS) A A B E 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 9.48 – Resumo da interseção entre a Diretriz Viária, Avenida Mato Grosso e Acesso ao 
Residencial 3 para o período da tarde – Cenário 3 

Diretriz Viária x Avenida Mato Grosso x Acesso ao Residencial 1 

Cenário 3 – 2045 – Tarde 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ER ER 

Volume Ajustado (vph) 11 195 6 182 

Capacidade (vph) 1336 1376 365 338 

Razão v/c 0,01 0,14 0,02 0,47 

Demora da Entrada (s) 7,7 8,0 15,0 24,7 

Nível de Serviço (NS) A A C C 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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9.2.3.9.1.2.6. Avenida Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni 

Esta interseção não será particularmente impactada pela implantação do 
empreendimento, pois nenhuma rota usará a Rua marcos Rigoni, cujos fluxos hoje são 
muito baixos e mesmo projetados para 2045 não afetam a capacidade da interseção, os 
movimentos com maiores volumes de tráfego estão na via principal e não sofrem atrasos 
(Tabela 9.49 e Tabela 9.50). 

Tabela 9.49 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Marcos Rigoni para 
o período da manhã – Cenário 3 

Avenida Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni 

Cenário 3 – 2045 – Manhã 

Sentido > Oeste > Norte 

Faixas ER ED 

Volume Ajustado (vph) 12 27 

Capacidade (vph) 1237 521 

Razão v/c 0,01 0,05 

Demora da Entrada (s) 7,9 12,3 

Nível de Serviço (NS) A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 9.50 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Marcos Rigoni para 
o período da tarde – Cenário 3 

Avenida Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni 

Cenário 3 – 2045 – Tarde 

Sentido > Oeste > Norte 

Faixas ER ED 

Volume Ajustado (vph) 22 24 

Capacidade (vph) 1235 518 

Razão v/c 0,02 0,05 

Demora da Entrada (s) 8,0 12,3 

Nível de Serviço (NS) A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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9.2.3.9.1.2.7. Avenida Mato Grosso x Acesso ao Residencial 
4 

Considerando a simulação gerada a partir da estimativa de fluxo na interseção da 
Avenida Mato Grosso com o Residencial 4, como os volumes de tráfego são 
relativamente baixos, as demoras calculadas para as aproximações também são e os 
NS são elevados tanto no pico da manhã como no pico da tarde (Tabela 9.51 e Tabela 
9.52). 

Tabela 9.51 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e o Acesso ao Residencial 
4 para o período da manhã – Cenário 3 

Avenida Mato Grosso x Acesso ao Residencial 

Cenário 3 – 2045 – Manhã 

Sentido > Leste > Sul 

Faixas ER ED 

Volume Ajustado (vph) 60 126 

Capacidade (vph) 1175 684 

Razão v/c 0,05 0,28 

Demora da Entrada (s) 8,2 11,4 

Nível de Serviço (NS) A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 9.52 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e o Acesso ao Residencial 
4 para o período da tarde – Cenário 3 

Avenida Mato Grosso x Acesso ao Residencial 

Cenário 3 – 2045 – Manhã 

Sentido > Leste > Sul 

Faixas ER ED 

Volume Ajustado (vph) 144 108 

Capacidade (vph) 1219 723 

Razão v/c 0,12 0,15 

Demora da Entrada (s) 8,3 10,9 

Nível de Serviço (NS) A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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9.2.3.9.2. Cenário 4 – Futuro em 2045, com Alphaville e com Condomínio 
Rio Verde 

No Cenário 4, que é a soma dos Cenário 2 e 3, os impactos serão somente nos 
pontos comuns de ambos, ou seja, no cruzamento das Ruas Domingos Puppi e Avenida 
Mato Grosso, na interseção da Rua Domingos Puppi com a Diretriz Viária, que dará 
acesso aos residenciais 1 e 2 do Alphaville Paraná e o acesso ao Condomínio Rio Verde. 
Nos demais cruzamentos, como o tráfego gerado pelo empreendimento Rio Verde não 
causa impacto, estes seriam iguais aos do Cenário 3. 

Neste cenário foram considerados os fluxos projetados para o ano de 2045 aos 
quais foram somados os fluxos gerados pelos empreendimentos Alphaville Paraná e 
Condomínio Rio Verde. 

9.2.3.9.2.1. Alocação do Tráfego Gerado 

Neste cenário foram considerados os fluxos projetados para o ano de 2045 aos 
quais foram somados os fluxos gerados pelos empreendimentos Alphaville Paraná e 
Condomínio Rio Verde, foram calculadas as viagens a serem geradas para o pico da 
manhã e para o pico da tarde. 

O total de viagens previstas na metodologia foi distribuído proporcionalmente ao 
numero total de lotes planejados e para o horizonte de 2045, proporcionalmente aos 85% 
de ocupação prevista para aquela data, e à fração de lotes de cada residencial sobre o 
total (Tabela 9.53). 

Tabela 9.53 – Distribuição das viagens pela origem e destino nos períodos da manhã e da 
tarde 

Município 
Residencial 1 Residencial 2 Cond. Rio Verde 

Entrando Saindo Entrando Saindo Entrando Saindo 

Período da Manhã 

Campo Largo 20 43 17 37 53 112 

Curitiba 109 232 93 197 281 598 

Araucária 7 15 6 12 17 37 

TOTAL 137 209 116 246 351 747 

Período da Tarde 

Campo Largo 18 38 15 32 73 71 

Curitiba 95 202 81 170 390 374 

Araucária 6 12 5 12 24 23 

TOTAL 119 252 101 214 487 468 
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As Figuras de Mérito para as interseções analisadas, considerando o Cenário 4, 
estão no Anexo XIX. 

9.2.3.9.2.1.1. Avenida Mato Grosso x Rua Domingos Puppi 

Na hipótese do Cenario 4, onde os dois empreendimentos estão ocupados na sua 
plena capacidade, os movimentos da direção leste-oeste assumiriam valores de demora 
mais elevados, rebaixando os NS para "F" nos horários de pico (Tabela 9.54 e Tabela 
9.55). Tais valores indicam que uma solução com maior capacidade deve ser adotada 
em um futuro, para atender aos volumes de tráfego sem impor-lhes demoras maiores 
(Figura 9.7). 

   
Figura 9.7 – Fluxograma da interseção da Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

para os períodos da Manhã e Tarde respectivamente 

 

Tabela 9.54 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Domingos Puppi 
para o período da manhã – Cenário 4 

Avenida Mato Grosso x Rua Domingos Puppi 

Cenário 4 – 2045 – Manhã 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ER ER 

Volume Ajustado (vph) 21 111 7 124 

Capacidade (vph) 61 166 1049 447 

Razão v/c 0,34 0,67 0,01 0,28 

Demora da Entrada (s) 92,3 62,1 8,5 16,1 

Nível de Serviço (NS) F F A C 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 
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Tabela 9.55 – Resumo da interseção entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Domingos Puppi 
para o período da tarde – Cenário 4 

Avenida Mato Grosso x Rua Domingos Puppi 

Cenário 4 – 2045 – Tarde 

Sentido > Leste > Oeste > Norte > Sul 

Faixas ERD ERD ER ER 

Volume Ajustado (vph) 29 81 7 127 

Capacidade (vph) 82 196 939 641 

Razão v/c 0,35 0,41 0,01 0,2 

Demora da Entrada (s) 71,2 35,7 8,9 12 

Nível de Serviço (NS) F E A B 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

9.2.3.9.2.1.2. Rua Domingos Puppi x Diretriz Viária 

Esta interseção (Figura 9.8) é um pouco afetada pela soma dos fluxos dos dois 
empreendimentos, pois os valores de demora de quem sai da Diretriz e quer entrar na 
Rua Domingos Puppi à direita ou à esquerda, e tem que dar a preferência, é elevada de 
9,9 para 30,1 segundos por veículo para convergir à esquerda, e de 12,5 para 41,3 
segundos por veículo para quem quer convergir à direita. Este movimento é o que tem o 
volume maior na interseção. Estes 41,3 segundos por veículo rebaixam a aproximação 
para NS "E" no período do pico da manhã (Tabela 9.56 e Tabela 9.57). 

No período de pico da tarde as aproximações estarão dentro da capacidade e 
operarão sem problemas. 

   
Figura 9.8 – Fluxograma da interseção da Rua Domingos Puppi x Diretriz Viária para os 

períodos da Manhã e Tarde respectivamente 
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Tabela 9.56 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e a Diretriz Viária para o 
período da manhã – Cenário 4 

Rua Domingos Puppi x Diretriz Viária 

Cenário 4 – 2045 – Manhã 

Sentido > Sul > Oeste 

Faixas ER E D 

Volume Ajustado (vph) 41 30 566 

Capacidade (vph) 729 173 629 

Razão v/c 01,06 0,17 0,9 

Demora da Entrada (s) 10,2 30,1 41,3 

Nível de Serviço (NS) B D E 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

Tabela 9.57 – Resumo da interseção entre a Rua Domingos Puppi e a Diretriz Viária para o 
período da tarde – Cenário 4 

Rua Domingos Puppi x Diretriz Viária 

Cenário 4 – 2045 – Tarde 

Sentido > Sul > Oeste 

Faixas ER E ER 

Volume Ajustado (vph) 36 26 492 

Capacidade (vph) 975 266 776 

Razão v/c 0,04 0,1 0,63 

Demora da Entrada (s) 8,8 20 17,3 

Nível de Serviço (NS) A C C 

Nota: A expressão ">Leste" significa a direção para onde o fluxo vai, isto é, que o movimento do fluxo é do oeste para 
o leste. 

 

9.2.3.9.3. Descrição do Impacto 

As obras futuras do empreendimento Alphaville Paraná favorecem uma crescente 
no tráfego de veículos em geral durante as duas fases, implantação e operação, sendo 
este último de maior relevância.  

Na fase inicial de implantação, o aumento do tráfego ocorrerá devido ao 
maquinário e o fluxo dos trabalhadores necessários para realização das obras. 
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Na fase de operação, quando as vias oferecerão melhores condições de 
circulação, maior será a intensidade do fluxo de automóveis em geral. 

Na fase de operação, é esperado um aumento no volume do tráfego de veículos 
em geral, principalmente automóveis e motocicletas devido aos moradores do 
empreendimento. Como sua implantação se dará em fases, o número de veículos 
aumentará de acordo com a conclusão das fases. 

Também é importante considerar que, haverá uma demanda de veículos em 
direção ao empreendimento, ou seja, em horários de pico, haverá trabalhadores 
utilizando as vias para acessar, tanto para trabalhar nas obras de implantação quanto 
nas residências já concluídas (jardineiros, domésticas, cozinheiras, entregadores, etc.), 
além disso, haverá o fluxo dos moradores do empreendimento proposto em direção à 
Campo Largo, Curitiba e Araucária, sejam à trabalho ou para estudo. 

A análise de cenários mostrou que com a implantação do empreendimento 
Alphaville Paraná, incluindo a construção da Diretriz Viária e demais melhorias previstas, 
como rotatórias e portarias, num horizonte de 25 anos (ocupação plena) haverá pouca 
diminuição dos níveis de serviço, não trazendo grandes transtornos ao tráfego da região, 
e podendo ser solucionado com pequenos ajustes nos desenhos projetados. 

Tabela 9.58 – Atributos do Impacto: Aumento do Tráfego de Veículos e Máquinas 

Atributo Qualificação 

ID Impacto A9 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID 

Natureza Negativo 

Probabilidade de Ocorrência Alta 

Início 
Instalação – Curto prazo 

Operação – Longo prazo 

Duração 
Instalação – Temporário 

Operação – Permanente 

Severidade Média 

Possibilidade de Reversão Parcialmente reversível 

 

9.2.3.9.4. Providencias a Serem Adotadas 

Durante a obra adotar sinalização viária temporária. Além disso deverá haver o 
treinamento de colaboradores no intuito de prever e evitar acidentes. O Gerenciamento 
Ambiental entra como medida complementar tendo em vista seu caráter de 
monitoramento. 
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Na operação, recomenda-se a instalação e manutenção de sinalização viária 
vertical e horizontal para prevenir o risco de acidentes. 

9.2.4. Síntese da Avaliação dos Impactos Ambientais 

Em acordo com a metodologia apresentada neste capítulo para a identificação, 
caracterização e avaliação de impactos ambientais, apresenta-se, na Tabela 9.59 e na 
Tabela 9.60, respectivamente a síntese (matriz) das avaliações qualitativa e 
qualiquantitativa (magnitude e importância) dos impactos ambientais detectados para as 
fases de planejamento, instalação e operação do empreendimento imobiliário Alphaville 
Paraná. 

Cabe aqui lembrar que a magnitude dos impactos foi valorada, quantitativamente, 
em função de sua natureza, abrangência, duração e severidade, podendo atingir as 
classificações alta, média, baixa e nula. É, portanto, o resultado dessa valoração que 
está refletido, para cada impacto identificado, na Tabela 9.60, ainda sem considerar a 
atuação de qualquer medida de controle ambiental intrínseco incorporada ao projeto 
urbanístico e de engenharia do empreendimento e/ou às diretrizes ambientais da 
Incorporadora para a implementação de suas obras, extensivas, portanto, ao 
empreendimento em tela. Da mesma forma, os valores de magnitude contemplados na 
referida Tabela 9.60 não consideram, ainda, os efeitos benéficos resultantes da 
colocação em prática dos diferentes programas ambientais propostos neste Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA e que serão objeto de detalhamento no Plano de Controle 
Ambiental – PCA, assim que obtida a LP para o empreendimento imobiliário em questão. 

Vale então, reavaliar também, em acordo com a metodologia, a magnitude dos 
impactos negativos, agora considerando os efeitos esperados dos programas ambientais 
delineados para preveni-los e mitigá-los, assim como as medidas de controle ambiental 
intrínseco. É, portanto, o resultado dessa reavaliação da valoração dos impactos de 
natureza negativa que se apresenta na Tabela 9.61, considerando-se os critérios 
estabelecidos na metodologia descrita no início deste Capítulo, mais especificamente na 
Tabela 9.4. Assim, se por meio da implementação de uma medida, programa e/ou de 
um conjunto deles, espera-se a prevenção ou a mitigação integral de um dado impacto, 
100% de sua magnitude negativa é reduzida. Se a eficácia da prevenção e/ou mitigação 
é elevada, a magnitude será reduzida em 75%; se moderada, a magnitude sofrerá um 
decréscimo de 50%; caso os efeitos preventivos e/ou mitigadores das medidas e/ou 
programas sejam baixos, a redução da magnitude original se dará em apenas 25%; e se 
a prevenção ou mitigação forem nulas, isto é, se o impacto não admitir prevenção ou 
mitigação apenas a compensação aliado ainda à sua irreversibilidade, a magnitude não 
será alterada. 

A referida Tabela 9.61 foi construída a partir da descrição, da classificação e da 
avaliação qualitativa de cada impacto antes aqui apresentada, sendo possível reavaliar 
a valoração das magnitudes e a importância do impacto, frente à atuação das medidas 
e programas ambientais dado que, nessas descrições, elencou-se, para cada impacto, 
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todas as medidas de controle e os programas ambientais propostos neste Estudo de 
Impacto Ambiental para fazer frente aos mesmos. 

Á luz da Tabela 9.61 fica claro que aqueles impactos de natureza negativa que 
têm sua prevenção e/ou mitigação dependentes exclusivamente da atuação do 
empreendedor tem previsão de redução de sua magnitude, em média, de 46,7% frente 
à implementação do rol de medidas de controle ambiental intrínseco e dos programas 
ambientais previstos. 

Há ainda que se levar em conta o conjunto de impactos de natureza positiva 
identificados e que poderão ser potencializados por ações do empreendedor, também já 
previstas no bojo deste Estudo de Impacto Ambiental. A despeito de os mesmos já 
estarem listados na Tabela 9.59 e na Tabela 9.60, são a seguir explicitados, na Tabela 
9.62, com as ações respectivas ações de potencialização. 

A Tabela 9.63 apresenta o relacionamento entre os impactos ambientais 
identificados, considerando sua propriedade indutora, cumulatividade e sinergia. Neste 
sentido é importante resgatar os critérios aplicados a cumulatividade e sinergia. A 
Cumulatividade está relacionada a interação entre impactos do mesmo fator, ou seja, 
não há cumulatividade entre impactos manifestados sobre o meio físico e biótico por 
exemplo. A Sinergia trata de quando um impacto potencializa outro, não levando em 
conta, neste caso, a magnitude, além disso, não é necessário estar associado a um 
mesmo fator ambiental. 

 

  



Planejamento Instalação Operação ADA AID AII Negativa Positiva Baixa Média Alta Indutor Induzido Não Aplica Imediato Curto prazo Médio prazo Longo prazo Temporária Permanente Recorrente Baixa Média Alta Reversível Parcialmente reversível Irreversível Potencializável Não potencializável Cumulativo Não Cumulativo Sinérgico Não Sinérgico
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Tabela 9.59 – Matriz de Caracterização Qualitativa dos Impactos Ambientais Potenciais

Probabilidade de Ocorrência Início da Manifestação Duração

ATRIBUTOS DE QUALIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS

SeveridadePropriedade Indutora Cumulatividade Sinergia



Abrangência Natureza Duração Severidade Importância

1 / 3 / 5 +1 ou -1 1 / 3 / 5 1 / 3 / 5

F
1 Alteração da Paisagem 

Local 1 -1 5 3 Alta -7,9 Média Grande

F
2

Dispersão da Poluição 

Sonora na Fase de 

Instalação
3 -1 1 1 Média -4,5 Baixa Média

F
3

Emissão de Poluentes 

Atmosféricos na Etapa de 

Instalação
3 -1 1 1 Média -4,5 Baixa Média

F
4

Emissão de Poluentes 

Atmosféricos na Etapa de 

Operação
1 -1 5 1 Baixa -5,9 Baixa Pequena

F
5 Diminuição da 

Permeabilidade do Solo 1 -1 5 3 Alta -7,9 Média Grande

F
6

Alteração no Padrão de 

Escoamento da Água 

Superficial
1 -1 5 3 Alta -7,9 Média Grande

F
7 Perda de Solo por 

Processos Erosivos 1 -1 3 1 Média -4,3 Baixa Média

F
8 Assoreamento de Corpos 

Hídricos 3 -1 3 5 alta -10,1 Alta Grande

F
9

Redução da Qualidade 

da Água dos Corpos 

Hídricos Superficiais
3 -1 3 5 Média -10,1 Alta Grande

F
1

0

Melhoria da Qualidade 

das Águas Superficiais 

em Relação aos 

Parâmetros Biológicos

3 1 5 5 Média 11,7 Alta Grande

B
1 Perda de Recursos 

Vegetais 1 -1 5 1 Média -5,9 Baixa Média

B
2

Interferência nos 

Recursos Vegetais em 

APP
1 -1 1 1 Alta -2,7 Baixa Média

B
3

Enriquecimento e 

Adensamento da Flora 

Local
3 1 5 5 Baixa 11,7 Alta Média

B
4

Recuperação Ambiental 

das APPs da Fazenda 

Timbutuva
3 1 5 5 Média 11,7 Alta Grande

B
5 Formação de Corredor 

Ecológico Consolidado 5 1 5 5 Média 13,5 Alta Grande

B
6 Distúrbios à Fauna 

Terrestre 3 -1 1 3 Média -6,5 Média Média

A
1

Incremento ao 

Conhecimento Técnico / 

Científico com os Dados 

dos Estudos Ambientais

5 1 5 5 Média 13,5 Alta Grande

A
2

Modelo de Indução para 

a Melhoria na 

Urbanização do Entorno
3 1 5 5 Alta 11,7 Alta Grande

A
3

Variação do Valor 

Financeiro de Imóveis 

Prediais e Territoriais na 

AID

3 1 5 1 Alta 7,7 Média Grande

A
4 Expectativas Sociais na 

AID e na AII 5 -1 1 1 Alta -6,3 Média Grande

A
5

Alteração no Modo de 

vida e Trabalho no 

Entorno da ADA
3 1 5 5 Média 11,7 Alta Grande

A
6 Incômodos à População 

do Entorno 3 -1 3 3 Alta -8,1 Média Grande

A
7

Incremento na Geração 

de Empregos Diretos e 

Indiretos Durante as 

Fases de Instalação e 

Operação

5 1 5 5 Média 13,5 Alta Grande

A
8 Crescimento da Receita 

Pública Municipal 3 1 5 5 Média 11,7 Alta Grande

A
9 Aumento do Tráfego de 

Veículos e Maquinas 3 -1 5 3 Alta -9,7 Média Grande
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Tabela 9.60 – Matriz de Valoração dos Impactos Ambientais

ATRIBUTOS DE QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos Ambientais Potenciais Sensibilidade
Magnitude

Sem Medida Ambiental



Importância Importância

F
1 Alteração da Paisagem 

Local -7,9 Média Grande

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento;

- Medida de Implementação de Áreas Permeáveis;

- Medida de Limpeza da Área e Destinação Correta dos Resíduos de Vegetação;

- Medida de Controle e Destinação de Resíduos da Obra;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Empreendimento;

- Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de 

biodiversidade) da Fazenda Timbutuva.

75% -2,0 Baixa Média

F
2

Dispersão da Poluição 

Sonora na Fase de 

Instalação
-4,5 Baixa Média

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Sinalização Adequada das Vias;

- Programa de Gerenciamento Ambiental

- Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra.

25% -3,4 Baixa Média

F
3

Emissão de Poluentes 

Atmosféricos na Etapa de 

Instalação
-4,5 Baixa Média

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Sinalização Adequada das Vias;

- Programa de Gerenciamento Ambiental

- Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra.

25% -3,4 Baixa Média

F
4

Emissão de Poluentes 

Atmosféricos na Etapa de 

Operação
-5,9 Baixa Pequena - Medida de Sinalização Adequada das Vias. 0% -5,9 Baixa Pequena

F
5 Diminuição da 

Permeabilidade do Solo -7,9 Média Grande

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Controle da Água Pluvial;

- Medida de Implementação de Áreas Permeáveis;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de 

biodiversidade) da Fazenda Timbutuva.

50% -4,0 Baixa Média

F
6

Alteração no Padrão de 

Escoamento da Água 

Superficial
-7,9 Média Grande

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Controle da Água Pluvial;

- Medida de Implementação de Áreas Permeáveis;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de 

biodiversidade) da Fazenda Timbutuva.

50% -4,0 Baixa Média

F
7 Perda de Solo por 

Processos Erosivos -4,3 Baixa Média

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Controle da Água Pluvial;

- Medida de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento;

- Medida de Implementação de Áreas Permeáveis;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de 

biodiversidade) da Fazenda Timbutuva.

75% -1,1 Baixa Média

F
8 Assoreamento de Corpos 

Hídricos -10,1 Alta Grande

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Controle da Água Pluvial;

- Medida de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento;

- Medida de Implementação de Áreas Permeáveis;

- Medida de Retirada e Armazenamento do Solo Superficial para Posterior Utilização 

na Revegetação / Ajardinamento;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos na Fazenda 

Timbutuva;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de 

biodiversidade) da Fazenda Timbutuva.

50% -5,1 Baixa Média

F
9

Redução da Qualidade da 

Água dos Corpos 

Hídricos Superficiais
-10,1 Alta Grande

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Controle da Água Pluvial;

- Medida de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento;

- Medida de Implementação de Áreas Permeáveis;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos na Fazenda 

Timbutuva;

- Programa de Plano de Contingência para Acidentes Ambientais;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de 

biodiversidade) da Fazenda Timbutuva.

75% -2,5 Baixa Média

B
1 Perda de Recursos 

Vegetais -5,9 Baixa Média

- Medida de Demarcação de Áreas Vegetadas e de Preservação Permanente (APP) 

entre a ADA e AID no interior da Fazenda Timbutuva;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra;

- Programa de Supressão Controlada e Afugentamento da Fauna;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de 

biodiversidade) da Fazenda Timbutuva.

0% -5,9 Baixa Média

B
2

Interferência nos 

Recursos Vegetais em 

APP
-2,7 Baixa Média

- Medida de Demarcação de Áreas Vegetadas e de Preservação Permanente (APP) 

entre a ADA e AID no interior da Fazenda Timbutuva;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra;

- Programa de Supressão Controlada e Afugentamento da Fauna;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de 

biodiversidade) da Fazenda Timbutuva.

75% -0,7 Baixa Média

B
6 Distúrbios à Fauna 

Terrestre -6,5 Média Média

- Medida de Limpeza da Área e Destinção Correta de Resíduos de Vegetação;

- Medida de Demarcação de Áreas Vegetadas e de Preservação Permanente (APP) 

entre a ADA e AID no interior da Fazenda Timbutuva;

- Medida de Controle e Destinação  de Resíduos da Obra;

- Medida de Controle da Destinação de Efluentes Sanitários na ADA;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra;

- Programa de Supressão Controlada e Afugentamento da Fauna;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de 

biodiversidade) da Fazenda Timbutuva.

50% -3,3 Baixa Média

A
4 Expectativas Sociais na 

AID e na AII -6,3 Média Grande
- Medida de Sinalização Adequada das Vias;

- Programa de Comunicação Social. 75% -1,6 Baixa Média

A
6 Incômodos à População 

do Entorno -8,1 Média Grande

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Umedecimento das vias Internas na Instalação do Empreendimento;

- Medida de Sinalização Adequadas das Vias;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Plano de Contingência de Acidentes Ambientais;

- Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Empreendimento;

- Programa de Comunicação Social;

- Programa de Resgate e Conservação do Patrimônio Histórico-cultural;

- Programa de Resgate Arqueológico do Alphaville Paraná.

50% -4,1 Baixa Média

A
9 Aumento do Tráfego de 

Veículos e Maquinas -9,7 Média Grande

- Medida de Locação do Canteiro de Obras;

- Medida de Umedecimento das vias Internas na Instalação do Empreendimento;

- Medida de Sinalização Adequada das Vias;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra.

25% -7,3 Média Grande

Tabela 9.61 – Redução da Magnitude dos Impactos Ambientais Negativos em Função da Implementação das Medidas de Controle Ambiental Intrínseca e dos Programas Ambientais 

Propostos

ALPHAVILLE PARANÁ

IM
P

A
C

T
O

S
 A

M
B

IE
N

T
A

IS

Medidas e Programas Ambientais Propostos

M
e
io

 A
n

tr
ó

p
ic

o

Eficácia da Prevenção/Mitigação 

(%)

Magnitude

M
e
io

 F
ís

ic
o

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

Impactos Ambientais Potenciais
Magnitude

Sem Medida Ambiental Com Medida Ambiental
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Importância

M
e
io
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F
1
0

Melhoria da Qualidade 

das Águas Superficiais 

em Relação aos 

Parâmetros Biológicos

11,7 Alta Grande

- Medida de Controle e Destinação de Efluentes Sanitários na ADA;

- Programa de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos na Fazenda

Timbutuva;

- Plano de Contingência para Acidentes Ambientais;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de

biodiversidade) na Fazenda Timbutuva.

B
3

Enriquecimento e 

Adensamento da Flora 

Local
11,7 Alta Média

- Medidade Retirada e Armazenamento do Solo Superficial para Posterior

Utilização na Revegetação / Ajardinamento;

- Demarcação de Áreas Vegetadas e de Preservação Permanente (APP) entre a

ADA e AID no interior da Fazenda Timbutuva;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Supressão Controlada e Afugentamento da Fauna;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de

biodiversidade) na Fazenda Timbutuva.

B
4

Recuperação Ambiental 

das APPs da Fazenda 

Timbutuva
11,7 Alta Grande

- Medidade Retirada e Armazenamento do Solo Superficial para Posterior

Utilização na Revegetação / Ajardinamento;

- Demarcação de Áreas Vegetadas e de Preservação Permanente (APP) entre a

ADA e AID no interior da Fazenda Timbutuva;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Supressão Controlada e Afugentamento da Fauna;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de

biodiversidade) na Fazenda Timbutuva.

B
5 Formação de Corredor 

Ecológico Consolidado 13,5 Alta Grande

- Medidade Retirada e Armazenamento do Solo Superficial para Posterior

Utilização na Revegetação / Ajardinamento;

- Demarcação de Áreas Vegetadas e de Preservação Permanente (APP) entre a

ADA e AID no interior da Fazenda Timbutuva;

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Supressão Controlada e Afugentamento da Fauna;

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os corredores de

biodiversidade) na Fazenda Timbutuva.

A
1

Incremento ao 

Conhecimento Técnico / 

Científico com os Dados 

dos Estudos Ambientais

13,5 Alta Grande

- Programa de Gerenciamento Ambiental;

- Programa de Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hídricos na Fazenda

Timbutuva;

 - Programa de Resgate e Conservação do Patrimônio Histórico-cultural;

- Programa de Resgate Arqueológico do Alphaville Paraná.

A
2

Modelo de Indução para a 

Melhoria na Urbanização 

do Entorno
11,7 Alta Grande -

A
3

Variação do Valor 

Financeiro de Imóveis 

Prediais e Territoriais na 

AID

7,7 Média Grande -

A
5

Alteração no Modo de 

vida e Trabalho no 

Entorno da ADA
11,7 Alta Grande

- Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra;

- Programa de Comunicação Social.

A
7

Incremento na Geração 

de Empregos Diretos e 

Indiretos Durante as 

Fases de Instalação e 

Operação

13,5 Alta Grande
- Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra;

- Programa de Comunicação Social.

A
8 Crescimento da Receita 

Pública Municipal 11,7 Alta Grande -

ALPHAVILLE PARANÁ

Tabela 9.62 – Relação de Impactos Positivos com Ações de Potencialização Previstas

ATRIBUTOS DE QUANTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS POSITIVOS

Impactos Ambientais Potenciais
Magnitude

Medidas e Programas Ambientais Propostos

M
e
io

 A
n

tr
ó

p
ic

o
M

e
io

 B
ió

ti
c
o

Sem Medida Ambiental



Natureza

+1 ou -1

F
1 Alteração da Paisagem 

Local -1 A4 / A6 F5 / B1 F5 A4 / A6

F
2

Dispersão da Poluição 

Sonora na Fase de 

Instalação
-1 B6 / A6 A9 - B6 / A6

F
3

Emissão de Poluentes 

Atmosféricos na Etapa de 

Instalação
-1 A6 A9 - -

F
4

Emissão de Poluentes 

Atmosféricos na Etapa de 

Operação
-1 A6 A9 - -

F
5 Diminuição da 

Permeabilidade do Solo -1 F1 / F6 / F7 - F1 / F6 F6

F
6

Alteração no Padrão de 

Escoamento da Água 

Superficial
-1 F7 B1 F5 F7

F
7 Perda de Solo por 

Processos Erosivos -1 F8 F5 / F6 / B1 F5 / F8 F8

F
8 Assoreamento de Corpos 

Hídricos -1 F9 F7 F7 / F9 F9

F
9

Redução da Qualidade da 

Água dos Corpos Hídricos 

Superficiais
-1 - F8 F8 -

F
1
0

Melhoria da Qualidade das 

Águas Superficiais em 

Relação aos Parâmetros 

Biológicos

1 - - - -

B
1 Perda de Recursos 

Vegetais -1
F1 / F6 / F7 / B6 / A4 / 

A6
- B2 / B6 F1 / F7 / B6

B
2

Interferência nos 

Recursos Vegetais em 

APP
-1 B6 / A6 - B1 B6

B
3

Enriquecimento e 

Adensamento da Flora 

Local
1 B5 B4 B5 -

B
4

Recuperação Ambiental 

das APPs da Fazenda 

Timbutuva
1 B3 / B5 - B5 B5

B
5 Formação de Corredor 

Ecológico Consolidado 1 - B3 / B4 B3 / B4 -

B
6 Distúrbios à Fauna 

Terrestre -1 - F2 / B1 / B2 B1 -

A
1

Incremento ao 

Conhecimento Técnico / 

Científico com os Dados 

dos Estudos Ambientais

1 - - - -

A
2

Modelo de Indução para a 

Melhoria na Urbanização 

do Entorno
1 A3 / A5 - A3 A3

A
3

Variação do Valor 

Financeiro de Imóveis 

Prediais e Territoriais na 

AID

1 - A2 A2 / A8 A8

A
4 Expectativas Sociais na 

AID e na AII -1 - F1 / B1 / A6 A6 / A9 -

A
5

Alteração no Modo de vida 

e Trabalho no Entorno da 

ADA
1 A7 / A8 A2 / A7 A7 -

A
6 Incômodos à População 

do Entorno -1 A4
F1 / F2 / F3 / F4 / B1 / 

A9
A4 / A9 A4 / A6

A
7

Incremento na Geração de 

Empregos Diretos e 

Indiretos Durante as 

Fases de Instalação e 

Operação

1 A5 / A8 A5 A5 A5

A
8 Crescimento da Receita 

Pública Municipal 1 - A5 / A7 A3 -

A
9 Aumento do Tráfego de 

Veículos e Maquinas -1 F2 / F3 / F4 / A6 - A4 / A6 -

IM
P

A
C

T
O

S
 A

M
B

IE
N

T
A

IS

M
e
io

 F
ís

ic
o

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

M
e
io

 A
n

tr
ó

p
ic

o

Induz Induzido por
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Tabela 9.63 – Matriz de Relacionamento entre Impactos Ambientais

ATRIBUTOS DE QUALIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos Ambientais Potenciais Sinérgico comCumulativo com
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9.3. Riscos Ambientais 

Durante a construção e ocupação de um empreendimento podem ocorrer 
situações em que uma série de fatores, inclusive a aleatoriedade, quando combinados, 
pode oferecer perigo ao ambiente ou às pessoas que ali circulam. Como essas situações 
não se enquadram no conceito de impacto ambiental, convencionou-se denominá-las de 
Risco Ambiental. 

Dessa forma, Risco Ambiental é a possibilidade de alteração negativa no 
ambiente, em decorrência da implementação de um empreendimento, que não se 
caracteriza como impacto pela remota probabilidade de efetivamente ocorrer. Porém, 
sua ocorrência poderá se desdobrar em impactos ambientais, exigindo a adoção de 
medidas rápidas e seguras para o seu controle. 

Para a caracterização de cada risco ambiental relativo ao empreendimento 
apresentam-se, a seguir, a respectiva denominação, descrição, atributos – fase de 
ocorrência, abrangência e possibilidade de reversão – e as providências a serem 
adotadas. 

9.3.1. Riscos Ambientais Relacionados ao Meio Físico 

9.3.1.1. Contaminação do Solo e da Água Subterrânea 

9.3.1.1.1. Descrição do Risco 

Durante a fase de implantação do empreendimento haverá fluxo de caminhões e 
máquinas no terreno, oferecendo risco de derramamento de óleo e combustível, que será 
potencializado caso seja realizada na área a manutenção da frota de máquinas e 
caminhões, ou ainda, o armazenamento de combustíveis e outras substâncias 
potencialmente poluidoras. 

Portanto, é recomendado que seja evitada, sempre que possível, a realização de 
serviços de manutenção da frota de máquinas e caminhões no terreno, bem como o 
armazenamento de substâncias potencialmente poluidoras na obra. Havendo a 
necessidade de armazenamento e manipulação de substâncias poluidoras, deverão ser 
reservados locais especificamente para tais atividades, contendo piso impermeabilizado, 
canaletas de condução e caixa de contenção de eventuais vazamentos ou 
derramamentos, com posterior acondicionamento em recipiente especial para 
destinação final adequada. 

As operações que envolvam máquinas e caminhões deverão ser supervisionadas, 
de modo que eventuais vazamentos sejam detectados e contidos o mais breve possível, 
para evitar a contaminação das águas superficiais. 
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Além disso, o efluente sanitário gerado pelos colaboradores da obra poderá 
oferecer risco de contaminação das águas superficiais, em caso de danos nas estruturas 
implantadas para contenção. O mesmo se aplica ao efluente sanitário produzido pela 
população do empreendimento, em caso de danos as estruturas de coleta e destinação 
ao sistema público de esgotamento sanitário. 

Deste modo, todo o efluente sanitário gerado na fase de implantação deverá ser 
armazenado e coletado por caminhões limpa-fossa, cuja empresa esteja devidamente 
licenciada pelo órgão ambiental, enquanto que aqueles produzidos na fase de operação 
deverão ser coletados e conduzidos ao sistema público de esgotamento sanitário. 

Tabela 9.64 – Atributos do Risco: Contaminação do Solo e da Água Subterrânea 

Atributo Qualificação 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência ADA 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.3.1.1.2. Providências a Serem Adotadas 

Evitar, sempre que possível, a realização de serviços de manutenção da frota de 
máquinas e caminhões no terreno, bem como o armazenamento de substâncias 
potencialmente poluidoras na obra. Havendo a necessidade de armazenamento e 
manipulação de substâncias poluidoras, deverão ser reservados locais especificamente 
para tais atividades, contendo piso impermeabilizado, canaletas de condução e caixa de 
contenção de eventuais vazamentos ou derramamentos, com posterior 
acondicionamento em recipiente especial para destinação final adequada. 

O empreendimento Alphaville Paraná contará com sistema de coleta de esgoto, 
devidamente ligado à rede pública, portanto não haverá relação de contaminação por 
efluente doméstico gerado pelas unidades com o solo, visto que o esgoto passará por 
tratamento, durante sua operação. 

Cabe destacar ainda a proposição do Programa de Monitoramento da Qualidade 
dos Recursos Hídricos na AID, que possibilitará a identificação de quaisquer não 
conformidades relativas a parâmetros de qualidade das águas, viabilizando a adoção de 
medidas corretivas quando necessárias e relacionadas a instalação do empreendimento. 

Além das medidas citadas, também se recomenda: 

 Supervisionar as operações que envolvam máquinas e caminhões, de modo 
que eventuais vazamentos sejam detectados e contidos o mais breve possível, 
para evitar a contaminação das águas superficiais. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

753 
 

 Coletar e destinar o efluente sanitário gerado na fase de implantação do 
empreendimento; 

 Coletar e conduzir o efluente gerado na fase de operação ao sistema público 
de esgotamento sanitário. 

9.3.1.2. Contaminação da Água Superficial 

9.3.1.2.1. Descrição do Risco 

Durante a fase de implantação do empreendimento pretendido, haverá tráfego de 
caminhões e máquinas no terreno, oferecendo risco de derramamento de óleo e 
combustível. Haverá também uma equipe de operários, cujo esgoto sanitário oferecerá 
risco de contaminação das águas, mesmo sendo adotado o uso de sanitário químicos 
na obra. 

Portanto, durante essa fase, todo o esgoto gerado deve ser devidamente coletado 
e tratado, assim como as operações de caminhões e máquinas deverão ser 
constantemente acompanhadas para que eventuais vazamentos sejam contidos antes 
de atingirem os corpos hídricos. 

Na fase de operação, o esgoto sanitário será conduzido ao sistema de coleta e 
tratamento público. 

Tabela 9.65 – Atributos do Risco: Contaminação da Água Superficial 

Atributo Qualificação 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência AID 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.3.1.2.2. Providências a Serem Adotadas 

 Adotar dispositivos, mesmo que temporários, de coleta e destinação de esgotos 
domésticos durante a obra; 

 Conduzir 100% dos esgotos domésticos ao sistema de tratamento público 
devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente; 

 Manter a supervisão das operações que envolvem máquinas e caminhões e 
contar com plano de gerenciamento para eventuais vazamentos de óleo e 
combustível; 
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 Execução de um programa de educação ambiental junto aos colaboradores e 
operários na construção do empreendimento objetivando minimizar os efeitos do 
risco em questão. 

9.3.2. Riscos Ambientais Relacionados ao Meio Biótico 

9.3.2.1. Atropelamento de Animais Silvestres 

9.3.2.1.1. Descrição do Risco 

Durante a fase de instalação, em especial de terraplenagem, indivíduos de 
anfíbios, répteis, mamíferos e aves poderão ser vitimados pela ação do maquinário, tanto 
pelo contato físico direto ou de sítios de abrigo, quanto pelo afugentamento ou 
afugentados para áreas vizinhas. Em diversos casos também será possível a ocorrência 
de atropelamentos nas vias internas e circundantes do empreendimento. 

Já durante a operação do empreendimento o aumento do tráfego local poderá 
ocasionar o aumento da mortalidade de animais silvestres de forma continuada, porém 
mais localizada. 

Tabela 9.66 – Atributos do Risco: Atropelamento de Animais Silvestres 

Atributo Qualificação 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência ADA / AID 

Possibilidade de Reversão Parcialmente Reversível 

 

9.3.2.1.2. Providências a Serem Adotadas 

O atropelamento de animais devido ao afugentamento ocasionado principalmente 
pela terraplenagem necessita de medidas mitigadoras visando atenuar seus efeitos 
sobre a comunidade faunística local: 

 Acompanhamento das atividades de desmatamento e terraplenagem por 
técnico habilitado à translocação de animais silvestres; 

 Sinalização advertindo a presença desses animais na área; 

 Velocidade controlada e reduzida em áreas de risco (próximas a fragmentos 
florestais transpassados por vias rodoviárias); 
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 Educação ambiental para os colaboradores da obra e posteriormente aos 
moradores. 

9.3.2.2. Acidentes Ofídicos de Importância Médica 

9.3.2.2.1. Descrição do Risco 

Durante a fase de supressão vegetacional e terraplenagem poderá ocorrer o 
deslocamento dos animais atingidos para outras áreas. Esse fator, associado ao maior 
número de pessoas na área (trabalhadores do empreendimento) e à presença de 
moradias na região, poderá acarretar um maior número de encontros de espécies 
venenosas (especialmente de serpentes), aumentando a probabilidade de acidentes. 
Também o acúmulo de entulho (restos de vegetação e sedimento) fornece abrigo a 
diversas espécies de animais, podendo ocasionar o aparecimento local de espécies 
peçonhentas, entre elas as serpentes venenosas, atraídas pela oferta de abrigo. 

Tabela 9.67 – Atributos do Risco: Acidentes Ofídicos de Importância Médica 

Atributo Qualificação 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência ADA 

Possibilidade de Reversão Parcialmente Reversível 

 

9.3.2.2.2. Providencias a Serem Adotadas 

O deslocamento de espécies peçonhentas para áreas vizinhas, especialmente 
junto a moradias, oferece grande risco de acidentes à população local, e necessita de 
medidas mitigadoras visando evitar tais incidentes: 

 Uso de EPIs pelos colaboradores da obra; 

 Gestão adequada de resíduos (tanto da obra quando dos moradores); 

 Educação ambiental para os colaboradores da obra. 
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9.3.2.3. Degradação e Perda de Habitats Aquáticos 

9.3.2.3.1. Descrição do Risco 

Por ser o hábitat um fator ecológico fundamental para a sobrevivência das 
espécies, a sua degradação ou supressão acarretam no comprometimento das 
comunidades presentes, principalmente por constituírem sítios de alimentação e de 
reprodução. Este comprometimento pode ocorrer através da diminuição dos recursos 
dentro das áreas de vida das espécies, ocasionando a redução da oferta de alimento e 
da disponibilidade de espaço para reprodução e abrigo, ou até da eliminação total do 
hábitat. 

As movimentações ocasionadas pelo trabalho das máquinas durante a construção 
de estradas de acessos e outras movimentações de solo podem expor materiais 
passíveis de serem carreados pelas chuvas até os corpos hídricos. Essa conduta, 
provocada pelas atividades de terraplanagem, mesmo que mais distanciadas de cursos 
de água, poderá provocar efeitos sobre os peixes decorrentes das modificações da 
qualidade da água e ambientes marginais, interferindo no fornecimento de alimento e 
abrigo destes animais. 

A condução dos sedimentos para as regiões alagadas ou corpos de água pode 
acarretar modificações na qualidade da água, como o aumento de turbidez e da 
demanda por oxigênio, e alterar as características fisiográficas dos rios e córregos na 
AID. Este assoreamento poderá ocasionar danos à flora e à fauna bentônica e 
provavelmente aos ovos e as larvas de peixes. 

Tabela 9.68 – Atributos do Risco: Degradação e Perda de Habitats Aquáticos 

Atributo Qualificação 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência AID 

Possibilidade de Reversão Parcialmente Reversível 

 

9.3.2.3.2. Providências a Serem Adotadas 

 Desenvolvimento de atividades de orientação voltadas à população envolvida 
e aos trabalhadores ligados ao empreendimento (educação ambiental); 

 Medidas preventivas para evitar a instalação de processos erosivos, evitando 
o carreamento de sedimentos para os cursos de água na AID. 
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9.3.2.4. Introdução de Espécies Exóticas da Fauna 

9.3.2.4.1. Descrição do Risco 

Em função da instalação do empreendimento imobiliário em um local transposto 
por um curso d’água médias dimensões, é bastante provável, no futuro condomínio a ser 
estabelecido, que seja futuramente proposta a instalação de um lago destinado a 
atividades de lazer e paisagismo. Nestas condições, espécies exóticas de peixes, 
especialmente a carpa e tilápias, certamente serão introduzidas no local. A presença 
dessas espécies pode gerar competições com as espécies nativas, gerando alterações 
na comunidade ictíica local. Ressalta-se que introduções de peixes na região de inserção 
do empreendimento são atividades corriqueiras. 

Adicionalmente animais de estimação exóticos (p. ex. papagaios, canários, 
tartarugas, dentre outros) poderão evadir-se das residências, ocasionando impactos 
adversos tipicamente observados quando da introdução de animais exóticos 
(competição por recursos diversos). 

Tabela 9.69 – Atributos do Risco: Introdução de Espécies Exóticas da Fauna 

Atributo Qualificação 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência ADA 

Possibilidade de Reversão Parcialmente Reversível 

 

9.3.2.4.2. Providências a Serem Adotadas 

 Programa de educação ambiental; 

 Adoção de orientação técnica para atividades de manejo de peixes do lago, 
com a priorização de introdução ou aumento do estoque de espécies nativas. 

9.3.3. Riscos Ambientais Relacionados ao Meio Antrópico 

9.3.3.1. Acidentes nas Vias de Acesso ao Empreendimento 

9.3.3.1.1. Descrição do Risco 

Em relação à BR-376, o diagnóstico socioeconômico mostrou que, em função dos 
bairros que vêm se formando e evoluindo nas margens desta rodovia, principalmente no 
entorno da área planejada para este empreendimento, como são os casos do bairro 
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Cercadinho e da vila São Luis, é intensa e crescente a demanda por transporte público 
e transposição da rodovia. O local de travessia de pedestres sobre a rodovia BR-376 e 
as paradas de ônibus para embarque e desembarque da população que viaja 
diariamente à Curitiba coincide com o local de acesso de veículos, a partir desta rodovia, 
à área do empreendimento. 

Na fase de implantação, deverá se atentar para a possibilidade e necessidade de 
manutenção do trânsito local seguro à medida que as obras se desenvolvam, 
assegurando que transeuntes não relacionados com as obras convivam e dividam o 
espaço com a infraestrutura necessária para a realização da obra. 

Como consequência, é esperado que o fluxo de automóveis aumente, bem como 
a velocidade média de deslocamento devido as novas condições de segurança das vias 
de acesso. Se medidas preventivas não forem devidamente adotadas, os impactos 
gerados, no que diz respeito a acidentes, serão de natureza negativa e essa 
problemática será refletida, necessariamente, sobre a população residente nas 
proximidades sob a forma de atropelamentos e danos materiais. 

Tabela 9.70 – Atributos do Risco: Acidentes nas Vias de Acesso ao Empreendimento 

Atributo Qualificação 

Fase de Ocorrência Instalação / Operação 

Área de Abrangência ADA / AID 

Possibilidade de Reversão Parcialmente Reversível 

 

9.3.3.1.2. Providências a Serem Adotadas 

 Adequação da sinalização vertical e horizontal compatível com o incremento do 
tráfego ao longo dos anos; 

 Sinalização interna identificando velocidade permitida, uso obrigatório de EPI, 
local de trabalho de máquinas, etc.; 

 Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os colaboradores da 
obra; 

 Treinamento com material didático específico para os colaboradores da obra. 

9.3.3.2. Destruição de Sítios Arqueológicos 

9.3.3.2.1. Descrição do Risco 

O diagnóstico arqueológico realizado pela arqueóloga Cláudia Inês Parellada 
revelou a presença de seis sítios arqueológicos na Fazenda Timbutuva. O 
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empreendimento poderá degradar estes vestígios, uma vez que estes sítios poderão 
estar em área de projeto. Além disso podem existir outros sítios em áreas que 
necessitam de uma nova verificação no interior da Fazenda Timbutuva, conforme a 
recomendação do IPHAN, visto que outros vestígios eventualmente possam estar 
ocultos no local, os quais serão avaliados durante a elaboração de um novo estudo a ser 
apresentado ao IPHAN. 

Tabela 9.71 – Atributos do Risco: Destruição de Sítios Arqueológicos 

Atributo Qualificação 

Fase de Ocorrência Instalação 

Área de Abrangência ADA 

Possibilidade de Reversão Reversível 

 

9.3.3.2.2. Providências a Serem Adotadas 

A possível destruição do patrimônio arqueológico e histórico, por meio alteração 
da topografia, do aumento da erosão do solo e da perturbação dos sedimentos em 
superfície e sub-superfície, sendo um risco reversível, necessita de ações mitigadoras 
visando atenuar os seus efeitos sobre os sítios que se localizam na ADA. Como medida 
mitigadora deverá ser implementado um programa básico ambiental, ou seja, um 
programa de resgate arqueológico na área diretamente afetada pelo empreendimento, 
conforme a legislação no que concerne a proteção do patrimônio cultural como bens da 
União na Constituição Federal de 1988 e protegidos pela Lei Federal nº. 3.924/61, 
Decreto Federal nº. 3.551/00, Portaria IPHAN (SPHAN) nº. 07/88, Portaria IPHAN nº. 
230/02 e às Resoluções CONAMA nº. 001/86 e 237/97, que obriga seu estudo segundo 
no processo de licenciamento ambiental. 
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10. MEDIDAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Este capítulo compreende o conjunto de medidas e programas necessários para 
a prevenção, minimização e compensação dos impactos ambientais de natureza adversa 
e a potencialização dos impactos de natureza benéfica que serão observados na Área 
Diretamente Afetada pelo empreendimento Alphaville Paraná e de suas áreas de 
Influência Direta e Indireta, assim como indicações de medidas a serem tomadas para 
prevenir ou controlar riscos ambientais. 

As medidas e programas propostos neste plano foram avaliados quanto à sua 
viabilidade e eficácia por toda a equipe envolvida no presente estudo, tendo como base 
experiências diversas que envolveram a construção de empreendimentos imobiliários. 

Uma das premissas adotadas nesta análise é a de que diversos impactos 
decorrentes desde a instalação até a operação do empreendimento proposto não podem 
ser totalmente revertidos. Diante da ocorrência de impactos irreversíveis, os diversos 
programas ambientais propostos buscam compensá-los, vindo de encontro às várias 
necessidades diagnosticadas no estudo, promovendo oportunidades para diversos 
segmentos da sociedade atuarem para a melhoria ambiental da região, tendo em vista 
que assegurar a preservação da biota e da paisagem natural na bacia hidrográfica é 
fundamental para a manutenção da qualidade ambiental da região dos mananciais. 

O objetivo deste item dentro do Estudo de Impacto Ambiental, é que a observância 
dos programas aqui propostos venha permitir que a inserção do empreendimento 
proposto se dê de maneira equilibrada e sustentável, promovendo ganhos ambientais e 
sociais significativos que compensem amplamente os impactos diagnosticados, servindo 
inclusive de modelo a futuros planos similares em outras áreas a serem afetadas por 
este tipo de empreendimento. 

10.1. Medidas de Controle Ambiental (ou Sistemas de Controle Ambiental 
Intrínseco) 

No contexto deste estudo, medidas de controle ambiental são ações a serem 
implementadas exclusivamente pelo empreendedor, geralmente durante a fase de 
instalação, que visam prevenir ou mitigar impactos e riscos ambientais prognosticados 
não contemplados pelos programas ambientais. 

A responsabilidade exclusiva do empreendedor deve-se ao fato de que a adoção 
de tais ações é aplicada ao processo construtivo, isto é, diretamente à fonte potencial 
geradora de impactos representada, normalmente, pela implantação do empreendimento 
em si. Além disso, a colocação em prática dessas medidas não implica na participação 
direta de órgãos fiscalizadores ou instituições de pesquisa, como no caso de alguns dos 
programas ambientais. Nesse contexto, as medidas de controle ambiental são 
dispositivos que já estão integrados ao projeto urbanístico e de engenharia do 
empreendimento como, por exemplo, a locação do canteiro de obras, podendo 
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representar ainda atividades que devem ser inseridas no "Código de Conduta 
Ambiental" do empreendedor, a ser incorporado já na fase de planejamento da obra, 
que visará a orientar todos os agentes envolvidos com o empreendimento acerca do 
tratamento a ser dado às questões que interfiram, direta ou indiretamente, no ambiente 
original da região. 

Em suma, as medidas de controle ambiental representam um mecanismo 
preventivo de controle ambiental intrínseco adotado pelo empreendedor para evitar a 
geração de alguns impactos ambientais, já por meio de uma atuação, diretamente, na 
potencial fonte geradora dos mesmos, associada a um determinado processo do 
empreendimento, ou, pelo menos, para minimizar a sua magnitude. 

Dessa forma, as medidas de controle ambiental aqui definidas são, via de regra, 
implementadas na área afetada territorialmente pelo empreendimento, ou seja, na ADA. 
Contudo, isso não impede que também possam ser extensivas à AID e mesmo à AII. 
Importante é destacar que a implementação dessas medidas na ADA, atuando 
diretamente em processos geradores de impactos, evitará e/ou minimizará a magnitude 
destes, tanto em termos de sua atuação na ADA, como nas demais áreas de influência 
consideradas neste estudo ambiental, isto é, nas AID e AII. 

Para descrever as medidas propostas foram utilizados os seguintes atributos: 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

Relaciona os impactos reais e potenciais ou riscos prognosticados no estudo, em 
função dos quais foi proposta a medida. 

Justificativa e Objetivo 

Explica, com base no diagnóstico e prognóstico, os motivos que resultaram na 
proposição da medida e os resultados esperados com a sua execução. 

Natureza 

Determina se a natureza da medida é preventiva, mitigadora ou compensatória. 

Fase de Implementação 

Indica se a medida deve ser adotada na fase de Planejamento, Instalação ou 
Operação. 

Descrição da Medida Adotada 

Apresenta uma breve descrição informativa sobre como se dará a medida 
proposta, destacando que seu real detalhamento ocorrerá junto ao Plano de Controle 
Ambiental – PCA para o processo de licença de instalação de cada fase do 
empreendimento. 
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10.1.1. Locação do Canteiro de Obras 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Alteração da Paisagem Local; 

 Dispersão da Poluição Sonora na Fase de Instalação; 

 Emissão de poluentes Atmosféricos na Etapa de Instalação; 

 Diminuição da Permeabilidade do Solo; 

 Alteração no Padrão de Escoamento da Água Superficial; 

 Perda de Solo por Processos Erosivos; 

 Assoreamento de Corpos Hídricos; 

 Redução da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos Superficiais; 

 Incômodos à População do Entorno; 

 Aumento do Tráfego de Veículos e Maquinas; 

 Risco de Contaminalção do Solo e da Água Subterrânea; 

 Risco de Contaminação da Água Superficial; 

 Risco de Acidentes nas Vias de Acesso ao Empreendimento. 

Justificativa e Objetivo 

A correta locação do canteiro de obras implica na redução dos danos causados 
pelo tráfego excessivo de equipamentos, além daqueles decorrentes dos processos 
erosivos. Também é responsável por reduzir o risco de contaminação do solo e das 
águas superficiais e subsuperficiais. 

Natureza 

Preventiva. 

Fase de Implementação 

Instalação. 

Descrição da Medida Adotada 

Esta medida visa locar o canteiro de obra necessário à fase de instalação do 
empreendimento em local avaliado pelo estudo ambiental especialmente no que se 
refere a sua proximidade com áreas vegetadas, cursos hídricos, e áreas de preservação 
permanente na AID, associados à topografia do terreno. Dessa forma o local só foi 
indicado após uma avaliação dessas características ambientais e físicas do terreno 
procurando-se minimizar os impactos potenciais sobre as varáveis ambientais 
relacionadas aos impactos potenciais correlacionados. Conforme pode ser visualizado 
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na Figura 10.1 a locação do canteiro foi determinada de modo que ficasse afastada de 
áreas que apresentam risco geológico-geotécnico bem como distante das áreas 
vegetadas e da rede hidrográfica e suas respectivas áreas de preservação permanente. 
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10.1.2. Controle da Água Pluvial 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Diminuição da Permeabilidade do Solo; 

 Alteração no Padrão de Escoamento da Água Superficial; 

 Perda de Solo por Processos Erosivos; 

 Assoreamento de Corpos Hídricos; 

 Redução da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos Superficiais; 

 Risco de Contaminação da Água Superficial. 

Justificativa e Objetivo 

O fluxo intenso de maquinários e a movimentação de solo durante as obras de 
sistematização, que modifica as condições topográficas, os horizontes superficiais, a 
estrutura do solo e a cobertura do terreno, modificam o processo de 
infiltração/escoamento das águas precipitadas, podendo acelerar sua velocidade, 
concentrando as águas e intensificando os riscos de erosão. 

Além disso, a instalação do empreendimento tenderá a ocorrer nas épocas de 
menor regime pluviométrico. No entanto, não se descarta a ocorrência de chuvas neste 
período nem sua instalação em período chuvoso. Para tal, se faz fundamental a adoção 
de medidas de controle de erosão, e do controle da disponibilidade de água no solo. 

Coleta, retenção e armazenamento de água pluvial, junto a extravasamento, 
diminuindo a energia da água e promovendo a retenção de sedimentos por meio de 
estruturas provisórias de contenção, além de diminuir o fluxo de energia da água por 
meio de dissipadores e filtros de rachão. Para a fase de operação os sistemas de 
drenagem permanentes do empreendimento também contarão com estruturas de 
retenção de sedimentos com diminuição da energia da água nos corpos hídricos na AID 
e regulação da vazão. 

A construção de bacias de detenção visa a represar o fluxo excedente, retendo os 
sedimentos transportados e promovendo a infiltração da água, evitando que alcancem e 
poluam os recursos hídricos. O posicionamento das bacias deve ser cuidadosa e 
estrategicamente planejado. 

Natureza 

Preventiva. 

Fase de Implementação 

Instalação e Operação. 
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Descrição da Medida Adotada 

Para a execução de qualquer atividade dentro do empreendimento será 
fundamental o controle das águas das chuvas neste período, evitando processos 
erosivos e assoreamento com a construção das estruturas de contenção. Esta medida 
deverá estar presente durante toda a fase de instalação do empreendimento por meio 
da implantação de estruturas temporárias. E certo que o empreendimento deverá ter 
para a fase de operação o seu sistema de drenagem finalizado conforme proposta 
apresentada neste documento, com a instalação efetiva de todas as estruturas 
drenagem que serão mais bem detalhadas no PCA para o processo da LI. 

Ao longo da área destinada ao empreendimento (ADA) se propõem três diferentes 
medidas de controle dos efeitos da pluviometria na fase de instalação, conforme segue: 
Instalação temporária de bacias de detenção durante obras de mobilização do solo; 
Instalação temporária de bacias de detenção durante a instalação das vias; e Instalação 
de estruturas de drenagem permanente. Destaca-se que estas diferentes medidas 
podem ocorrer de forma isolada ou conjunta, concomitante ou em diferentes fases, 
conforme descrito a seguir: 

 Instalação temporária de bacias de infiltração durante obras de 
mobilização do solo 

Esta medida poderá ocorrer nas atividades iniciais de instalação do 
empreendimento, especialmente nas atividades que demandam movimentação do solo. 
Trata-se da instalação de bacias/terraços de infiltração em áreas de convergência do 
relevo, onde há a concentração do fluxo hídrico, consequentemente, uma maior 
capacidade e competência de erosão pela enxurrada. Estas bacias, além de reduzirem 
a energia da água por meio da quebra em seções de uma rampa, permitem a infiltração 
da água no solo e manutenção da recarga do freático, contribuindo, desta forma, 
positivamente para o sistema fluvial da região, evitando o assoreamento e permitindo 
sua recarga. 

 Instalação temporária de bacias de infiltração durante a instalação das 
vias 

Com a instalação das vias, quando ainda não pavimentadas, criam-se caminhos 
preferenciais do escorrimento superficial, favorecendo a instalação de processos 
erosivos ao longo das mesmas. Por meio do Programa de Gerenciamento Ambiental, 
com o monitoramento das obras na fase de instalação do empreendimento, serão 
levantados os pontos críticos em relação aos processos erosivos, propondo-se ações e 
medidas de controle, evitando que estes processos evoluam e causem impactos 
negativos ao meio ambiente. 

 Instalação de estruturas de drenagem permanente 

As águas pluviais serão direcionadas pelo sistema de sarjetas para as bocas de 
lobo que farão a coleta e condução do fluxo para galerias tubulares. As tubulações serão 
de concreto, específicas para drenagem, com diâmetros variáveis. O sistema contará 
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com bacias amortecedora de cheias para que as águas incidentes sobre as áreas 
impermeabilizadas não causem impacto aos cursos hídricos. As águas das vias de 
circulação serão encaminhadas para essas bacias de amortecimento. No sopé das 
estruturas de dissipadores poderão ser instaladas caixas de brita (ou filtros de rachão) 
para contenção de sólidos, redução do impacto das águas e evitar disposição de material 
terroso junto às linhas preferenciais de escoamento das águas pluviais. A manutenção 
das áreas vegetadas no interior do empreendimento, também irão auxiliar na infiltração 
da água no solo e na alimentação dos cursos hídricos. 

10.1.3. Controle de Processos Erosivos e Assoreamento 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Alteração da Paisagem Local; 

 Perda de Solo por Processos Erosivos; 

 Assoreamento de Corpos Hídricos; 

 Redução da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos Superficiais; 

 Risco de Contaminação da Água Superficial. 

Justificativa e Objetivo 

Atividades de movimentação de solo, podem favorecer a instalação de processos 
erosivos e consequente carreamento de matérias para os corpos hídricos. O escoamento 
de sedimentos e resíduos provenientes dessas atividades pode resultar em aumento da 
turbidez, concentração de sólidos, diminuição da transparência e início ou intensificação 
do processo de assoreamento. Já durante a ocupação do empreendimento, um potencial 
causador de erosões é o lançamento das águas pluviais no corpo hídrico. 

Em médio e longo prazo, o aporte e acúmulo desses sedimentos nos corpos 
hídricos podem ocasionar perda quantitativa. A qualidade será observada pela alteração 
das variáveis turbidez, oxigênio dissolvido, DBO, sólidos suspensos, sólidos totais 
dissolvidos, pH e condutividade. 

Nesse sentido, o controle de processos erosivos e do assoreamento tornam-se 
essenciais para evitar desequilíbrios na qualidade das águas e na biota aquática. Dentre 
as ações propostas, destaca-se a recuperação e conservação das Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) no entorno dos corpos hídricos da AID no interior da Fazenda 
Timbutuva. Essas possuem diversas funções importantes, tais como: abrigar inúmeras 
espécies, proteger os cursos d’água do aporte de matéria orgânica e inorgânica e evitar 
erosão nos solos. 

Natureza 

Preventiva. 
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Fase de Implementação 

Instalação. 

Descrição da Medida Adotada 

Como forma de prevenir que processos erosivos se instalem é importante atuar 
sobre os principais fatores desencadeadores da erosão. Entre estes fatores está a 
questão da remoção da cobertura vegetal do solo, a inclinação e comprimento natural 
das rampas, e a exposição de camadas de solo com estrutura fraca. Para isso é 
recomendada a instalação de terraços nas rampas com o objetivo de reduzir seu 
comprimento e consequentemente a energia da enxurrada. 

Sistematizar as obras para que tenham início nas cotas mais elevadas, em direção 
as porções mais baixas da ADA, com a implantação imediata dos terraços e cobertura 
do solo nas áreas onde as obras foram concluídas. 

Além destas recomendações, também devem ser consideradas as seguintes: 

 Planejar a execução das obras de forma que não haja obstrução dos sistemas 
naturais de drenagem; 

 Vistoriar as áreas de escavações e terraplanagem a fim de evitar erosão e 
carreamento de solo no corpo hídrico; 

 Possíveis áreas de bota-fora e empréstimo deverão ser locadas distante de 
APPs com vistorias periódicas; 

 Proteger terrenos vagos ou em construção, com cobertura vegetal para evitar 
o carreamento de partículas; 

 Implantar sistemas de coleta de águas pluviais com dissipadores de energia; 

 Recuperar as Áreas de Preservação Permanente – APP – existentes; 

 Vistoriar os pontos de lançamento das águas pluviais observando a existência 
de processos erosivos. 

10.1.4. Implementação de Áreas Permeáveis 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Alteração da Paisagem Local; 

 Diminuição da Permeabilidade do Solo; 

 Alteração no Padrão de Escoamento da Água Superficial; 

 Perda de Solo por Processos Erosivos; 

 Assoreamento de Corpos Hídricos; 
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 Redução da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos Superficiais. 

Justificativa e Objetivo 

Em virtude da implantação do empreendimento, a área sofrerá mudanças na 
topografia e paisagem geral, além da diminuição da permeabilidade do solo, entre outras. 
A implementação de áreas permeáveis durante a construção e operação do 
empreendimento, tem como objetivo primordial minimizar os impactos e riscos 
correlacionados. 

Natureza 

Preventiva. 

Fase de Implementação 

Instalação. 

Descrição da Medida Adotada 

Manutenção de áreas permeáveis acima do limite estabelecido pela legislação 
com taxa de permeabilidade de 12,28% para as áreas condominiais e 60,13% para o 
restante do terreno do empreendimento, destinado como de preservação, somando 
72,41% de áreas permeáveis. 

Para a quantificação das áreas permeáveis no terreno foram considerados 100% 
de permeabilidade das áreas verdes condominiais e para as áreas de preservação, 30% 
para a área do clube, associação e apoio, além de 30% de permeabilidade para as 
unidades habitacionais. A Tabela 10.1 apresenta as áreas permeáveis e impermeáveis 
do empreendimento. 

Tabela 10.1 – Áreas permeáveis do empreendimento Alphaville Paraná 

Especificação 
Áreas Permeáveis 

m2 %(2) 

Áreas Condominiais 460.134,00 12,28 

Áreas de Preservação 2.252.979,00 60,13 

TOTAL DE ÁREAS PERMEÁVEIS 2.713.113,00 72,41 
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10.1.5. Umedecimento das Vias Internas na Instalação do 
Empreendimento 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Incômodos à População do Entorno; 

 Aumento do Tráfego de Veículos e Maquinas. 

Justificativa e Objetivo 

O umedecimento das vias auxilia na manutenção das partículas no solo evitando 
que estas se dispersem pelo ar (poeira), com a movimentação dos maquinários e 
implementos da obra. 

Natureza 

Preventiva. 

Fase de Implementação 

Instalação (durante as obras de locação da estrutura viária até a pavimentação 
asfáltica). 

Descrição da Medida Adotada 

Durante a fase de construção serão umedecidas as vias de acesso por meio de 
carros tanque (carros pipas), promovendo a aspersão de água nos locais de intervenção 
e estradas, sendo que a frequência será determinada considerando-se as condições 
meteorológicas locais durante a execução das fases de obra. 

10.1.6. Retirada e Armazenamento do Solo Superficial para Posterior 
Utilização na Revegetação / Ajardinamento 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Assoreamento de Corpos Hídricos. 

Justificativa e Objetivo 

As operações de nivelamento, embora indispensáveis para a sistematização do 
terreno, resultam na retirada ou acúmulo de camadas significativas de solo sobre o perfil 
natural. Estas camadas apresentam fertilidade física e estrutural, que podem ser 
utilizadas na germinação e desenvolvimento de plantas de proteção do solo e 
ajardinamento. 
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Natureza 

Preventiva. 

Fase de Implementação 

Instalação. 

Descrição da Medida Adotada 

Será feita a raspagem da camada superficial do solo, visando à regularização da 
superfície do terreno para facilitar as operações de locação de cortes e aterros 
subsequentes. São retiradas as camadas conforme as profundidades indicadas para 
cada unidade de solo e armazenadas. 

Parte do solo superficial removido será estocada em pilhas ou leiras dentro da 
ADA, visando posterior utilização no processo de recuperação edáfica das áreas 
previstas para ajardinamento e/ou afetadas mais negativamente no processo de 
terraplanagem. 

10.1.7. Limpeza da Área e Destinação Correta dos Resíduos de 
Vegetação 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Alteração da Paisagem Local; 

 Distúrbios à Fauna Terrestre; 

 Risco de Acidentes Ofídicos de Importância Médica. 

Justificativa e Objetivo 

O preparo do terreno para obras de terraplenagem e pavimentação implica na 
retirada da camada superficial do solo e de restos de vegetais ali depositados após 
eventuais cortes que se façam necessários no processo de instalação do 
empreendimento. 

O acúmulo de entulho (restos de vegetação e sedimento) fornece abrigo a 
diversas espécies de animais, o que pode ocasionar o aparecimento local de espécies 
peçonhentas e/ou invasoras, entre elas as serpentes venenosas, atraídas pela oferta de 
abrigo e presas. Com vistas a evitar a atração e estabelecimento de fauna sinantrópica 
junto a depósitos de entulho faz-se necessário o correto armazenamento e descarte 
destes materiais. 

Natureza 

Preventiva. 
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Fase de Implementação 

Instalação. 

Descrição da Medida Adotada 

Os resíduos vegetais serão picados e armazenados juntamente com a camada 
de solo orgânico resultante da decapagem do terreno, a fim de serem utilizados 
posteriormente no processo de ajardinamento. A medida visa também prevenir acidentes 
com animais peçonhentos, devido ao acúmulo de matéria orgânica proveniente da 
limpeza da vegetação, que geralmente é alocada na lateral das vias para sua retirada. 

Cabe colocar que as áreas de reflorestamento são de responsabilidade do 
proprietário do terreno e serão removidas antes do início da obra por parte da 
incorporadora, neste caso a Alphaville Urbanismo S.A. 

10.1.8. Demarcação de Áreas Vegetadas e de Preservação Permanente 
(APP) entre a ADA e AID no interior da Fazenda Timbutuva 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Perda de Recursos Vegetais; 

 Interferência nos Recursos Vegetais em APP; 

 Distúrbios à Fauna Terrestre; 

 Enriquecimento e Adensamento da Flora Local; 

 Recuperação Ambiental das APPs da Fazenda Timbutuva; 

 Formação de Corredor Ecológico Consolidado; 

 Risco de Degradação e Perda de Habitats Aquáticos. 

Justificativa e Objetivo 

A demarcação das áreas vegetadas que não sofrerão supressão ou intervenção 
e das APPs limítrofes ao local de intervenção, portanto na AID no interior da Fazenda 
Timbutuva, apesar de, em parte estarem descaracterizadas, é um passo importante de 
controle na fase de instalação do empreendimento. Esta atividade deverá ocorrer antes 
do início dos trabalhos de limpeza e terraplanagem e tem por finalidade garantir a 
inserção segura e positiva do empreendimento no ambiente natural, procurando 
assegurar que tais áreas não sofrerão interferência durante a fase de construção do 
empreendimento. 

Natureza 

Preventiva 
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Fase de Implementação 

Instalação. 

Descrição da Medida Adotada 

O estudo prevê a supressão de 127.701,64m² de vegetação nativa e 15.614,52m² 
de área de preservação permanente para a construção de vias e transposições de 
acesso internas, além da intervenção para instalação do sistema de drenagem, cuja área 
somente poderá ser calculada na fase de instalação do empreendimento, quando os 
projetos executivos estiverem consolidados, porém, especificamente para a instalação 
de infraestrutura, o que é permitido pela legislação. Porém, para que essa supressão 
ocorra exatamente na área necessária deve-se como medida preventiva realizar o 
cercamento ou demarcação prévia das áreas mais significativas que serão preservadas 
bem como as APPs ao redor dos cursos hídricos e nascentes com sua metragem exigida 
por lei, durante a fase de implementação do empreendimento. 

A marcação poderá ser feita com fita zebrada ou outro material apropriado, de 
forma a identificar as áreas que não deverão receber interferência durante a fase de 
instalação do empreendimento. 

10.1.9. Controle e Destinação de Resíduos da Obra 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Alteração da Paisagem Local; 

 Distúrbios à Fauna Terrestre; 

 Risco de Contaminação do Solo e da Água Subterrânea; 

 Risco de Contaminação da Água Superficial; 

 Risco de Destruição e Perda de Habitats Aquáticos. 

Justificativa e Objetivo 

O recolhimento e a correta destinação dos resíduos, orgânicos e inorgânicos, evita 
a presença de vetores e o abrigo de diversos invertebrados nocivos, evitando também o 
carreamento para os cursos de água e a percolação de substâncias fluidas para o 
aquífero freático. O planejamento dessa atividade será abordado no Programa de 
Gerenciamento de Resíduos, que dentre outros itens irá tratar da sensibilização dos 
trabalhadores. 

Natureza 

Preventiva e Mitigadora. 
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Fase de Implementação 

Instalação. 

Descrição da Medida Adotada 

Contratação de profissionais habilitados para elaboração do Programa de 
Gerenciamento de Resíduos. 

10.1.10. Controle da Destinação de Efluentes Sanitários na ADA 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Risco de Contaminação do Solo e da Água Subterrânea; 

 Risco de Contaminação da Água Superficial; 

 Risco de Degradação e Perda de Habitats Aquáticos. 

Justificativa e Objetivo 

O canteiro de obras deverá produzir efluentes residuais com potencial de poluição 
aos corpos de água na AID e ao aquífero freático, podendo afetar direta ou indiretamente 
a saúde dos trabalhadores, assim como à fauna local. Isso pode ser evitado com 
medidas sanitárias simples que controlem e destinem corretamente a emissão dos 
efluentes gerados, já contempladas na concepção do Alphaville Paraná. 

Natureza 

Preventiva. 

Fase de Implementação 

Instalação. 

Descrição das Medidas Adotadas 

Durante a fase de instalação poderão ser utilizados banheiros químicos e/ou 
fossas sépticas controladas que permitem a retirada segura do esgoto produzido, já que 
o aquífero freático e a tipologia dos solos da área permitem sua utilização, de acordo 
com o número de funcionários em cada etapa da obra. Os banheiros químicos deverão 
ser em quantidade suficiente para atender à demanda, e instalados de forma itinerante 
a medida que a obra vai avançando e concentrando um número maior de trabalhadores. 
Os banheiros químicos devem ser contratados de empresas especializadas e 
devidamente licenciadas. Já para a área de escritório, onde concentra estruturas fixas 
de apoio administrativo e de logística ao empreendimento, poderá ser utilizado as fossas 
sépticas mencionadas. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

776 
 

10.1.11. Sinalização Adequada das Vias 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Dispersão da Poluição Sonora na Fase de Instalação; 

 Emissão de Poluentes Atmosféricos na Etapa de Instalação; 

 Emissão de Poluentes Atmosféricos na Etapa de Operação; 

 Expectativas Sociais na AID e na AII; 

 Incômodos à População do Entorno; 

 Aumento do Tráfego de Veículos e Maquinas; 

 Risco de Atropelamento de Animais Silvestres; 

 Risco de Acidentes nas Vias de Acesso ao Empreendimento. 

Justificativa e Objetivo 

A fase de implantação do empreendimento causará uma expressiva 
movimentação de máquinas, veículos e caminhões, acentuando os riscos de acidentes 
e agravamento das condições de trânsito na área de implantação do empreendimento e 
em trechos do sistema viário. 

A medida proposta visa prevenir e minimizar os riscos aos trabalhadores da obra 
e à população local quanto à possibilidade de ocorrência de acidentes em virtude da 
movimentação de veículos. 

Durante as obras, a fauna que habita os remanescentes na AID poderá ser 
afugentada para áreas adjacentes, favorecendo a ocorrência de atropelamentos nas vias 
que circundam o empreendimento. 

A sinalização de obra viária adequada diminui a probabilidade de acidentes na 
pista, dando maior segurança aos que trafegam na região. 

Natureza 

Preventiva. 

Fase de Implementação 

Instalação e operação. 

Descrição da Medida Adotada 

Realização de sinalização viária adequada à interface trânsito-meio ambiente, 
com a implantação de placas de sinalização educativas e indicativas, voltadas à área 
ambiental no sistema viário interno e cuidados a serem tomados especialmente com 
velocidade controlada para evitar acidentes. Em relação ao ambiente externo este 
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cuidado também deverá ser tomado especialmente na fase de chegada de material, bem 
como do fluxo de entrada e saída de maquinários necessários ao andamento das obras. 

10.2. Programas Ambientais 

Programas ambientais, no contexto de um Estudo de Impacto Ambiental, são 
atividades de responsabilidade financeira do empreendedor, definidos e elaborados de 
forma multidisciplinar pelos técnicos envolvidos nos diversos estudos, que visam a 
compensar, monitorar, minimizar e/ou reverter os principais impactos causados pelo 
empreendimento. São, portanto, um grupo de procedimentos, medidas mitigadoras, 
compensatórias ou de monitoramento, diferindo, portanto, das medidas de controle 
ambiental. Ao passo que as medidas de controle ambiental são ações que, geralmente, 
podem ser desenvolvidas exclusivamente pelo empreendedor, os programas ambientais, 
por sua complexidade, podem apresentar o envolvimento da sociedade organizada 
representada por órgãos públicos, universidades e lideranças da região. 

O principal objetivo de um programa ambiental, além da compensação, 
monitoramento e/ou mitigação do impacto ao qual está relacionado, é proporcionar 
ganhos ambientais significativos à região de inserção do empreendimento, procurando 
contribuir para que o ambiente regional como um todo, após a implementação do 
condomínio, seja melhorado em relação à situação anterior. Ou, em casos específicos 
em que isto não seja possível, gerar conhecimentos técnicos e científicos que possam 
ser utilizados em futuras situações semelhantes, no sentido de aumentar a eficácia na 
identificação e avaliação de impactos ambientais e, consequentemente, aumentar a 
probabilidade de êxito no desenvolvimento de ações preventivas, mitigadoras, 
compensatórias ou de monitoramento ambiental. Isto quer dizer que, baseado em 
experiências passadas, é de se esperar que a cada novo Estudo de Impacto Ambiental 
sejam agregados novos conhecimentos capazes de tornar gradativamente mais 
equilibrada a relação entre implementação de novos empreendimentos e a manutenção 
e melhoria da qualidade ambiental da região em que estarão inseridos. 

Para descrever os programas ambientais propostos foram utilizados os seguintes 
atributos: 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

Relaciona os impactos (reais ou potenciais – riscos) prognosticados no estudo, 
em função dos quais foi proposto o programa ambiental. 

Justificativa e Objetivo 

Explica, com base no diagnóstico e prognóstico, os motivos que resultaram na 
proposição do programa ambiental e os resultados esperados com a sua execução. 
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Natureza 

Identifica se o programa ambiental é para prevenir, mitigar, monitorar ou 
compensar os impactos correlacionados. 

Fase de Implementação 

Indica se o programa ambiental deve ser adotado na fase de planejamento, 
instalação ou operação. 

Prazo para Implementação 

Define a data, época ou evento em que será iniciada a implementação do 
programa ambiental e o prazo de execução, quando pertinente. 

Escopo Mínimo Requerido 

Orienta o empreendedor quanto ao planejamento, ações, agentes a serem 
envolvidos, etc., para que o programa ambiental possa surtir o efeito desejado. 

Responsabilidade Pela Execução 

Além do empreendedor, relaciona quando pertinente, as instituições públicas ou 
privadas capazes de desenvolver o programa, mediante contrato de prestação de 
serviços ou convênio, e os órgãos públicos que poderão fomentar o seu 
desenvolvimento. 

10.2.1. Programa de Gerenciamento Ambiental 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

Esse programa se relaciona com todos os impactos e riscos ambientais 
identificados neste estudo ambiental e com o monitoramento dos programas ambientais 
atrelados ao empreendimento, desde que vinculados à fase de Instalação. 

Justificativa e Objetivo 

Os programas ambientais propostos têm o efetivo potencial de garantir a inserção 
segura positiva do empreendimento no ambiente regional. 

A correta execução das ações ali propostas é requisito básico para o 
empreendedor instalar o empreendimento, cumprindo as normas do processo de 
licenciamento ambiental estipulado pelos órgãos ambientais competentes. 

Como forma de demonstrar o cumprimento dessas normas e proporcionar 
análises que propiciem o aperfeiçoamento das ações previstas, em termos qualitativos 
e de racionalização de recursos financeiros investidos, as informações geradas devem 
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ser consolidadas e sistematizadas em documento que caracterize a correta execução de 
cada medida e programa ambiental proposto. 

Isso permitirá o controle por parte do empreendedor e a avaliação pelos órgãos 
ambientais da efetividade do Plano de Controle Ambiental como um todo, facilitando a 
gestão do processo de licenciamento. 

Além desse escopo, visando ao acompanhamento dos impactos e programas 
identificados por este Estudo Ambiental, o Programa de Gerenciamento Ambiental 
apresentará um trabalho de vistoria periódico, e o resultado dessas atividades serão 
encaminhados em forma de relatórios ao empreendedor e aos órgãos ambientais. Ao 
final da obra será elaborado um relatório compilado a ser apresentado ao órgão 
ambiental. Assim, o presente programa contempla o acompanhamento, orientação, 
monitoramento ambiental e plano de monitoramento dos impactos. 

Natureza 

Preventiva, mitigadora e de monitoramento. 

Fase de Implementação 

Instalação. 

Prazo de Implementação 

A partir do início da instalação do empreendimento até a entrega final da obra. 

Escopo Mínimo Requerido 

 Elaboração do Programa de Gerenciamento Ambiental; 

 Leitura e análise dos subprojetos relacionados aos programas ambientais a 
serem implantados; 

 Acompanhamento das condicionantes da licença ambiental; 

 Elaboração de relatórios mensais de acompanhamento entregues ao 
empreendedor e semestralmente ao órgão fiscalizador, com análise crítica do 
desenvolvimento dos trabalhos, para informar aos órgãos ambientais e propor 
aperfeiçoamento aos programas ambientais, quando necessário. 

Responsabilidade Pela Execução 

O empreendedor, por meio de equipe própria ou, eventualmente, da contratação 
de empresas de consultoria em meio ambiente ou profissional especializado. 
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10.2.2. Programa de Monitoramento da Qualidade dos Recursos 
Hídricos na Fazenda Timbutuva 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Assoreamento de Corpos Hídricos 

 Redução da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos Superficiais 

 Melhoria da Qualidade das Águas Superficiais em Relação aos Parâmetros 
Biológicos 

 Incremento ao Conhecimento Técnico / Científico com os Dados dos Estudos 
Ambientais 

 Risco de Contaminação da Água Superficial; 

 Risco de Degradação e Perda de Habitats Aquáticos. 

Justificativa e Objetivo 

Esse plano tem o objetivo de garantir que as obras de implantação do 
empreendimento não impactem negativamente a qualidade das águas. 

Natureza 

Preventiva e de Monitoramento 

Fase de Implementação 

Instalação. 

Prazo de Implementação 

Início da mobilização das obras, com conclusão ao final da fase de instalação. 

Escopo Mínimo Requerido 

Monitoramento de qualidade das águas abrangendo, no mínimo, as drenagens da 
obra e externas ao terreno. O acompanhamento da qualidade da água deve identificar 
eventuais aumentos na concentração de poluentes, bem como as fontes de emissão, e 
propor medidas de redução dos lançamentos em tempo hábil para o controle da poluição 
de origem interna. Os pontos a serem analisados serão definidos conforme cada etapa 
de obra do empreendimento, havendo seu detalhadamento no PCA a ser apresentado 
na etapa de licença de instalação. 

Responsabilidade Pela Execução 

Empresas de consultoria em meio ambiente ou profissional especializado na área, 
com currículo compatível com o monitoramento e interpretação. 
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10.2.3. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 
Empreendimento 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Alteração da Paisagem Local 

 Incômodos à População do Entorno 

 Risco de Contaminação do Solo e da Água Subterrânea; 

 Risco de Contaminzação da Água Superficial; 

 Risco de Acidentes Ofídicos de Interesse Médico; 

 Risco de Degradação e Perda de Habitats Aquáticos. 

Justificativa e Objetivo 

Com o aumento da população, que se caracteriza pelo consumo de produtos 
diversos, haverá maior volume lixo. O empreendedor será responsável pela gestão 
interna de materiais residuais produzidos na obra (entulhos, restos vegetais, resíduos 
orgânicos, resíduos da construção civil e demais materiais residuais da obra), por meio 
da implementação de um procedimento de gerenciamento de resíduos, que inclua um 
programa integrado de gestão. 

Como forma de potencializar efeitos positivos da implantação do empreendimento 
sobre as comunidades do entorno, os materiais recicláveis podem ser doados para 
cooperativas de catadores ou para as comunidades que trabalham com resíduos 
recicláveis. Contribui para diminuir o volume de materiais depositados em aterro 
sanitário, o que é uma medida de mitigação de impactos ambientais e econômicos, por 
exemplo, contribuindo para o aumento da vida útil do aterro. 

Natureza 

Preventiva 

Fase de Implementação 

Instalação. 

Prazo de Implementação 

O Programa deve ser efetivado no início das obras de instalação do 
empreendimento. 

Escopo Mínimo Requerido 

Deverá ser realizado um inventário de resíduos gerados pelo tipo de 
empreendimento, segundo as exigências legais, estimando a quantidade e a tipologia 
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gerada, constando de cada uma das fases do programa de gerenciamento de resíduos, 
incluindo a definição do destino final mais adequado para os resíduos produzidos. 

Responsabilidade pela Execução 

O programa de gerenciamento de resíduos será de responsabilidade do 
empreendedor. 

10.2.4. Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores da 
Obra 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

Este programa relaciona-se com todos os impactos e riscos ambientais 
identificados neste Estudo de Impacto Ambiental associados à fase de instalação. 

Justificativa e Objetivo 

O programa proposto tem a finalidade de melhorar continuamente os 
procedimentos ambientais dentro do empreendimento, realizando um treinamento formal 
com todos os trabalhadores da obra. 

O material didático para o treinamento deverá ser elaborado focando a 
disseminação de conhecimentos ambientais gerais, além de uma abordagem do local 
onde se encontra o empreendimento, incluindo procedimentos de trabalho que tendam 
a buscar um equilíbrio com os diferentes recursos presentes na ADA. 

Natureza 

Preventiva. 

Fase de Implementação 

Instalação. 

Prazo de Implementação 

Durante a instalação, independente da fase em que se encontra. 

Escopo Mínimo Requerido 

Contratação de empresa da área de meio ambiente ou de profissional 
especializado na área de Educação Ambiental, que elaborará o documento e fará o 
treinamento com os trabalhadores em fases específicas da obra, dependendo da 
intensidade e distribuição da mão-de-obra nessas fases. Há que se observar que esse 
profissional poderá, alternativamente, proceder ao treinamento de supervisor(es) 
ambiental(is) da equipe própria do empreendedor que, por sua vez, atuarão como 
multiplicadores junto aos trabalhadores da obra, ministrando os treinamentos. 
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Serão apresentadas informações sobre os recursos hídricos, solos, fauna, flora e 
resíduos sólidos. 

Cabe aqui destacar ainda a relevância de, no bojo desse programa e dos 
treinamentos a serem ministrados, abordar questões relacionadas ao relacionamento 
dos trabalhadores com as comunidades do entorno, de forma a minimizar riscos de 
conflitos. 

Responsabilidade Pela Execução 

O empreendedor, por meio da contratação de empresas de consultoria em meio 
ambiente ou profissional especializado em Educação Ambiental. 

10.2.5. Programa de Supressão Controlada e Afugentamento da Fauna 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

Este programa se relaciona com os impactos e riscos ambientais identificados 
neste EIA, especialmente do meio biótico. 

Justificativa e Objetivo 

A perda de recursos vegetais pela supressão da vegetação é um impacto 
irreversível e deverá ser compensada. Porém, é possível atenuar os seus efeitos sobre 
o ecossistema, por intermédio de ações mitigadoras. Sendo assim, destaca-se a 
importância do controle das atividades de supressão de vegetação juntamente com o 
afugentamento da fauna local. 

O desenho urbanístico do empreendimento Alphaville Paraná foi concebido de 
modo a haver uma mínima intervenção em áreas de vegetação nativa, priorizando a 
ocupação de áreas já alteradas, ocupadas essencialmente por reflorestamento. 

Porém, em alguns locais será necessária a supressão de vegetação e intervenção 
em Área de Preservação Permanente para a instalação de vias e travessias, bem como, 
para o lançamento e implantação do sistema de drenagem pluvial. Sendo assim, 
especificamente nestas áreas, supressão ocorrerá de forma diferenciada, visando o 
afugentamento da fauna, ocorrendo por meio do processo de bosqueamento, onde 
haverá retirada do sub-bosque com facão, foice, roçadeiras e da vegetação arbórea com 
motosserras, promovendo o tombamento para o centro das vias, assegurando a 
integridade das áreas vegetadas, fazendo assim, uma retirada controlada da vegetação. 

Ressalta-se ainda que a retirada da vegetação transcorrerá de forma adequada, 
com a retirada de árvores apenas nos locais definidos pelo projeto e o processo de 
limpeza será realizado com os mesmos requisitos. 

O procedimento envolvido na supressão da vegetação proporciona ainda o 
afugentamento de muitos espécimes de baixa vagilidade da fauna com possível 
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ocorrência na ADA, sendo os mesmos deslocados para as áreas adjacentes previamente 
estabelecidas. 

Natureza 

Preventiva 

Fase de Implementação 

Durante o período de supressão necessário na fase de instalação. 

Prazo de Implementação 

A partir do início da instalação do empreendimento 

Escopo Mínimo Requerido 

Contratação de empresa da área de meio ambiente ou de profissional 
especializado na área ambiental, que atuará como o supervisor ambiental do programa, 
com elaboração de relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas. 

Responsabilidade da Execução 

Empresas de Consultoria Ambiental ou profissionais especializados. 

10.2.6. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (restituindo os 
corredores de biodiversidade) na Fazenda Timbutuva 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas contempla todas as ações 
necessárias para promover a recomposição e a recuperação das áreas que já se 
encontram degradadas no interior da Fazenda Timbutuva (parte da AID) e das que 
poderão ser afetadas pelas obras do empreendimento. 

Neste contexto enquadra-se a recuperação das áreas de preservação 
permanente ao longo dos cursos hídricos na AID no interior da Fazenda Timbutuva, as 
quais se encontram parcialmente desprovidas de vegetação, além da restituição de 
corredores de biodiversidade por meio da recomposição destas áreas de preservação, 
que tendem a dinamizar o deslocamento da fauna proporcionando um ambiente continuo 
até os cursos hídricos, promovido em toda a AID – Fazenda Timbutuva. 

A restituição de corredores de biodiversidade para conectar fragmentos vem 
sendo apontada como uma solução para a conservação da biodiversidade e dos 
processos ecológicos. 

A ocupação regional, em especial da Fazenda Timbutuva, onde se insere a ADA 
do empreendimento Alphaville Paraná, tem como ocupação atual a silvicultura – 
Reflorestamento com Eucalipto, responsável por alterar remanescentes vegetacionais 
nativos, destituindo os corredores de biodiversidade outrora existentes. Sendo assim, a 
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recuperação ou revegetação destas áreas antropizadas, restituindo os corredores 
biológicos nas áreas de preservação, vem de encontro à conservação do local. 

Esse procedimento irá proporcionar ao longo do tempo o mínimo de integridade 
ambiental na AID – Fazenda Timbutuva, com múltiplos benefícios. Serão assim 
contemplados os meios físico, biológico e antrópico. 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Alteração da Paisagem Local; 

 Diminuição da Permeabilidade do Solo; 

 Alteração no Padrão de Escoamento da Água Superficial; 

 Perda de Solo por Processos Erosivos; 

 Assoreamento de Corpos Hídricos; 

 Redução da Qualidade da Água dos Corpos Hídricos Superficiais; 

 Perda de Recursos Vegetais; 

 Interferência nos Recursos Vegetais em APP; 

 Distúrbios à Fauna Terrestre; 

 Melhoria da Qualidade das Águas Superficiais em Relação aos Parâmetros 
Biológicos; 

 Enriquecimento e Adensamento da Flora Local; 

 Recuperação Ambiental das APPs da Fazenda Timbutuva; 

 Formação de Corredor Ecológico Consolidado; 

 Risco de Destruição e Perda de Habitats Aquáticos. 

Justificativa e Objetivo 

O objetivo principal deste programa é a promoção da correta utilização das áreas 
necessárias para as obras (ADA) com a minimização da degradação do restante da 
Fazenda Timbutuva – AID, garantindo a recuperação de suas Áreas de Preservação 
Permanente por meio de ações e medidas adotadas durante a construção. 

A proposta de recuperação de área de preservação permanente e restituição dos 
corredores ecológicos tem por objetivo mitigar os efeitos negativos de utilização de parte 
da Fazenda (ADA) e que terá seu uso convertido (rural para urbano) para a instalação 
do empreendimento. 

Natureza 

Preventiva, Mitigadora e Compensatória. 
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Fase de Implementação 

Faseado conforme etapa de lançamento dos residenciais previstos no projeto 
proposto. 

Prazo de Implementação 

O planejamento do programa deverá ser iniciado após a emissão da licença 
prévia. Sua implantação deverá ocorrer de forma faseada durante cada uma das etapas 
de lançamento dos residenciais do empreendimento proposto. 

Escopo Mínimo Requerido 

a) Planejamento 

Identificar e localizar ao longo de toda a Fazenda Timbutuva (AID), as superfícies 
com algum tipo de alteração ou degradação em relação as características originais das 
Áreas de Preservação Permanente que se apresentam parcialmente desprovidas de 
vegetação nativa (Figura 10.2). 

A partir da identificação e localização desses locais deve-se avaliar o grau de 
impactação de cada um, avaliando-se a melhor alternativa em termos de minimização 
da degradação e a melhor alternativa de recuperação. 

Também faz parte desta etapa o planejamento de todas as fases de recuperação 
(conforme etapas de lançamento do empreendimento proposto), atividades para que 
seja executado o mais rápido possível, reduzindo custos de execução e otimizando os 
resultados técnicos. 

b) Definição das medidas de recuperação 

Serão detalhados para cada caso, o tipo de recuperação a ser executado com o 
dimensionamento das ações, necessidades de insumos e equipamentos e os recursos 
financeiros com a elaboração de cronograma de execução. 

c) Monitoramento 

Por fim, é feito o monitoramento das áreas recuperadas. Atividade de 
acompanhamento dos resultados obtidos para verificar a necessidade de novas medidas 
e o estágio do processo de recuperação obtido. 

Responsabilidade Pela Execução 

A ser executado pelo empreendedor com contratação de pessoal capacitado para 
o desenvolvimento do projeto. 
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Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
- Alphaville Paraná - 

Uso do solo e tipologias vegetacionais
Floresta Ombrófila Mista Aluvial em 
Estágio Inicial de Sucessão Secundária - 470.860,50 m² - 12,57%
Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária - 1.348.555,08 m² - 35,99%
Estágio Pioneiro de Regeneração - 165.406,06 m² - 4,41% 
Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio 
Inicial de Sucessão Secundária - 24.715,10 m² - 0,66%
Floresta Ombrófila Mista Montana em Estágio 
Médio de Sucessão Secundária - 34.627,75 m² - 0,92%
Vegetação Pioneira com Influência 
Fluvial (Várzea) - 105.294,50 m² - 2,81%
Capão com espécies exóticas - 3.303,08 m² - 0,09%
Reflorestamento de Eucalyptus spp. 
(Myrtaceae – Eucalipto) - 1.315.842,06 m² - 35,13%
Taquaral (Merostachys sp.) - 14.694,72 m² - 0,39%
Bambuzal (Bambusa sp.) e 
Bracatingal (Mimosa scabrella) - 15.628,41 m² - 0,42%
Pastagem - 177.665,09 m² - 4,75%
Agricultura - 18.137,48 m² - 0,48%
Vias e edificações - 38.017,15 m² - 1,01%
Lâmina de Água - 14.028,40 m² - 0,37%
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10.2.7. Programa de Comunicação Social 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Expectativas Sociais na AID e na AII; 

 Incômodos à População do Entorno; 

 Alteração no Modo de vida e Trabalho no Entorno da ADA; 

 Incremento na Geração de Empregos Diretos e Indiretos Durante as Fases de 
Instalação e Operação. 

Justificativa e Objetivo 

A adoção destes procedimentos se justifica diante da necessidade de informar as 
comunidades vizinhas sobre os assuntos relacionados ao empreendimento. Ainda, se 
justifica pela necessidade em informar, também, por meio adequado de comunicação, 
às demais comunidades na AID. 

Natureza 

O encaminhamento adequado destas questões contribui para a prevenção de 
diversos problemas relacionados à percepção social na medida em que a difusão de 
informações elucida dúvidas e contribui para a redução de preocupações sociais 
diversas. 

Fase de Implementação 

Com o início da instalação do empreendimento. 

Prazo de Implementação 

Fase de instalação do empreendimento. 

Escopo Mínimo Requerido 

Produção de material de comunicação com conteúdo baseado nas informações 
sobre o empreendimento. 

Responsabilidade Pela Execução 

Este programa é de responsabilidade exclusiva dos empreendedores. 
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10.2.8. Programa de Resgate Arqueológico do Alphaville Paraná 

Impactos e Riscos Passíveis de serem Mitigados ou Evitados 

 Incômodos à População do Entorno; 

 Incremento ao Conhecimento Técnico / Científico com os Dados dos Estudos 
Ambientais; 

 Risco de Destruição de Sítios Arqueológicos. 

Justificativa e Objetivo 

Este programa deverá ser implantado para promover a identificação de sítios 
arqueológicos, que serão afetados pelo empreendimento e, assim, efetuar a 
documentação e o resgate do material arqueológico encontrado, previamente à liberação 
dos locais de intervenção para: implantação de canteiros e construções, e melhoria da 
infraestrutura viária. 

O programa de resgate arqueológico justifica-se plenamente na medida em que 
os estudos comprovaram a existência, anteriormente apontada em material bibliográfico, 
de ocorrências na área de estudo na área do Alphaville Paraná, em Campo Largo. Há 
seis sítios arqueológicos identificados e registrados no Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Natureza 

Mitigadora. 

Fase de Implementação 

Planejamento e Instalação 

Prazo de Implementação 

O cronograma de trabalho será montado em conjunto com os empreendedores, 
tão logo estes disponham as licenças necessárias para a implantação do 
empreendimento, de acordo com as logísticas das obras, de modo a se assegurar que 
exista tempo suficiente para os trabalhos de prospecção e eventuais resgates sem que 
ocorram atrasos no cronograma da obra. 

Escopo Mínimo Requerido 

As diretrizes específicas estão estabelecidas em função das necessidades 
logísticas da implantação do empreendimento, como apontado nas recomendações para 
controle ambiental: 

 Assinatura de convênio com uma instituição científica ou contratação de 
profissional Arqueólogo habilitado e credenciado para a implementação imediata 
e antecipada do programa; 
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 Análise conjunta do cronograma executivo e do planejamento logístico da 
construção para fixação de cronograma executivo dos trabalhos de prospecção e 
resgate; 

 Liberação de áreas de intervenção do empreendimento somente após os 
entendimentos entre a fiscalização da empresa empreendedora com o 
responsável pelos trabalhos de Arqueologia; 

 Atuação de programa nos locais que possam ser afetados por trabalhos em 
subsuperfície; 

 Inspeção prévia dos locais de benfeitorias ou edificações situadas na faixa de 
servidão da mineração; 

 

O escopo contemplará minimamente as seguintes atividades: 

 Planejamento executivo dos trabalhos de prospecção em conjunto com a 
empresa empreendedora; 

 Identificação, localização, cadastramento de sítios arqueológicos 
eventualmente encontrados nos locais de intervenção do empreendimento; 

 Coletas para resgate e salvamento de material encontrado; 

 Encaminhamento do material coletado para instituição credenciada; 

 Análise de laboratório, envolvendo materiais culturais e biológicos; 

 Estabelecimento do contexto e de hipóteses sobre os dados recuperados; 

 Preparo de documentação de cada um dos sítios encontrados; 

 Planejamento, implantação e execução de programa de Educação Patrimonial. 

 

Ações Previstas: 

 Seleção de entidades e/ ou profissionais habilitados para o desenvolvimento 
destes estudos; 

 Delineamento do projeto de salvamento arqueológico; 

 Preparação da infra-estrutura necessária aos trabalhos de campo; 

 Execução das campanhas de levantamentos de campo, com a prospecção e 
cadastramento de sítios arqueológicos com a coleta de vestígios, realizando a 
escavação nas áreas a serem impactadas; 

 Análise de laboratório do material coletado; 

 Elaboração de relatórios parciais e de relatório final; 

 Divulgação dos dados coletados, por meio de publicações e de exposições. 
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Responsabilidade Pela Execução 

Caberá ao empreendedor a responsabilidade de gerir a implantação deste 
programa de resgate arqueológico, realizando a assinatura de convênio com instituição 
científica, como Museus e/ou Universidades que estejam credenciadas pelo IPHAN para 
receber a guarda de materiais arqueológicos, ou a contratação de arqueólogo habilitado 
e credenciado, para a implementação imediata e antecipada do programa. 
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11. AVALIAÇÃO AMBIENTAL MULTIDISCIPLINAR 

Este item do Estudo de Impacto Ambiental tem por função avaliar, de forma 
integrada, a diagnose ambiental realizada para a área pretendida para a implantação do 
empreendimento proposto Alphaville Paraná, frente ao rol de atividades, ações e 
consequências previstas decorrentes no planejamento, instalação e operação do 
mesmo. 

Apesar da caracterização da Fragilidade Ambiental da Área Específica de Análise 
Ambiental se configurar como uma Análise Multidisciplinar, tendo em vista que envolve 
diferentes áreas do conhecimento para sua determinação, como serviu de subsidio para 
o desenvolvimento do projeto e para a definição das áreas de abrangência de impacto 
já houve seu detalhamento (Item 8. Delimitação das Áreas de Abrangência de 
Impactos Ambientais). 

Desta forma, este capítulo traz uma abordagem da análise equilibrada entre a 
importância social do empreendimento, as interferências ambientais a serem 
ocasionadas pela sua implementação e as medidas e programas a serem adotadas em 
função dessas por meio da avaliação dos meios físico, biótico e antrópico e sua 
interferência nas diferentes áreas de influência do empreendimento proposto. É o 
resultado da análise combinada das características do empreendimento, do diagnóstico 
e do prognóstico ambiental que permite determinar com segurança a viabilidade ou não 
do empreendimento, nesse sentido as ideias a seguir expressas necessariamente 
devem passar pelo crivo dos diversos agentes envolvidos na questão, especialmente os 
analistas do órgão ambiental a quem caberá a avaliação do licenciamento ambiental e 
emissão da Licença Prévia, pleito final deste documento ambiental para o Alphaville 
Paraná. 

11.1. Alternativas locacionais de projetos 

Visando a implantação de empreendimento imobiliário que atendesse o público 
de Curitiba e região, foram realizados estudos e seleção de áreas potenciais na Capital 
e no seu entorno próximo (considerando os municípios contíguos). 

Nesse levantamento, destacou-se o município de Campo Largo. Inserido na 
Região Metropolitana de Curitiba, o município oferece acesso rápido a áreas estratégicas 
da capital, a exemplo dos bairros CIC, Campo Comprido e Bigorrilho. 

O empreendimento Alphaville Paraná consiste em um projeto de parcelamento do 
solo, sob a forma de condomínio urbanístico, cujas unidades serão destinadas ao uso 
residencial e comercial. A partir dessa premissa, o local proposto deveria atender a 
alguns aspectos decisivos como: 
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 Área extensa; 

 Uso compatível do produto com o Plano Diretor Municipal e demais leis 
Estaduais; 

 Próximo dos principais eixos viários de ligação com a malha urbana da Capital; 

 Possibilidade de ligação à infraestrutura urbana existente (Coleta e tratamento 
de esgoto doméstico, coleta e tratamento de resíduos e abastecimento de água). 

 

A partir da análise e comprovação dos itens acima descritos, as áreas potenciais 
foram então submetidas a uma análise de mercado voltada para sua posição e acesso 
e também estudos preliminares de restrições ambientais para definição de área 
ocupável. 

Como resultado, obteve-se a área denominada Fazenda Timbutuva que, além de 
atender satisfatoriamente os requisitos acima descritos, está inserida na região que 
possui grande demanda por novas habitações implantadas de maneira planejada, 
produto principal da empresa empreendedora. 

Depois de definida a área com potencial para instalação do empreendimento 
pretendido, conforme pode ser observado na Figura 1, inserida no item Apresentação 
deste Estudo de Impacto Ambiental, a inserção do empreendimento em um terreno 
considerou fundamentalmente as fragilidades ambientais e requisitos legais que incidem 
sobre o mesmo, como forma de adequação do empreendimento e não ao contrário. 
Dentro dessa premissa, vários foram os ajustes do projeto em função do avanço dos 
estudos ambientais e da sobreposição da proposta do empreendimento sobre as 
fragilidades ambientais do terreno, avaliadas e qualificadas conforme exposto nas 
diferentes disciplinas do Diagnóstico Ambiental. 

Para a concepção final do projeto de instalação foram estudadas as melhores 
alternativas tecnológicas e locacionais para a infraestrutura necessária, de forma a 
adequar o empreendimento às condições ambientais da área, respeitando os cursos 
hídricos e as nascentes, bem como as respectivas Áreas de Preservação Permanente, 
especialmente no que concerne às propostas de recuperação dessas áreas e os 
remanescentes vegetacionais mais representativos observados na Fazenda Timbutuva, 
além de uma adequação de toda a logística de recebimento de materiais, movimentação 
de caminhões e máquinas, procurando minimizar as interferências no sistema viário 
regional. 

O planejamento estratégico baseado nos estudos ambientais e a sua relação com 
a implantação do empreendimento, mostrando que, ao se trabalhar em áreas com 
fragilidade ambiental, existem especificidades que precisam ser detalhadas a tempo de 
permitir adequações que viabilizem sua implantação. Dessa forma, a própria concepção 
do projeto, baseada em adequações e utilização de tecnologias menos agressivas ao 
meio ambiente, constitui-se em medidas preventivas as quais são consideradas no 
prognóstico ambiental deste EIA. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

795 
 

Dentro da Fazenda Timbutuva, a definição das áreas a serem efetivamente 
ocupadas pelo empreendimento foi feita a partir de critérios que levaram em 
consideração suas características ambientais, por meio do estudo de diagnóstico 
ambiental prévio realizado antes mesmo da aquisição da propriedade, no qual foram 
priorizadas para ocupação áreas identificadas com qualidade ambiental inferior, devido 
à ocupação pretérita; portanto, os primeiros projetos já trazem em sua concepção uma 
orientação ambiental em função desses estudos preliminares antes mesmo da 
realização dos estudos detalhados deste EIA. 

O plano final de ocupação da área do empreendimento, resultante da análise 
integrada dos estudos ambientais e das tecnologias de construção, prioriza a 
minimização das intervenções no meio em que se insere, sob vários aspectos, não 
apenas buscando a preservação do ambiente natural, mas procurando adequar-se à 
necessidade do meio antrópico. Some-se ainda, às adequações realizadas no projeto, o 
estabelecimento de condutas, com adoção de metodologias diferenciadas no 
desenvolvimento das atividades, sempre buscando minimização dos impactos 
ambientais relacionados, conforme apresentado na descrição do empreendimento e 
consolidado na proposição dos programas ambientais. Assim a concepção do projeto 
urbanístico foi embasada em estudos ambientais e desenvolvida de maneira a ocupar 
as áreas indicadas como de menor fragilidade ambiental, principalmente quando houve 
necessidade de ocupação de áreas protegidas. 

11.2. Contexto Estabelecido para a Análise Ambiental 

A análise ambiental da implantação de empreendimentos imobiliários, sejam eles 
loteamentos ou condomínios, em geral devem focar dois contextos interdependentes: o 
contexto macro-regional, que diz respeito ao processo de ocupação urbana estabelecido 
pelas políticas públicas de uma determinada região, e o contexto local, que possibilita a 
análise das interferências do empreendimento com o ambiente onde estará inserido e 
sua vizinhança. Se em ambos os casos – e na somatória dos fatores que se inter-
relacionam entre os contextos – os efeitos esperados apontem para ganhos ambientais, 
sociais e econômicos, pode-se afirmar a viabilidade ambiental do empreendimento, pois 
se fundamenta na prática o conceito da sustentabilidade ambiental. 

No contexto macro-regional, o projeto do empreendimento Alphaville Paraná, 
pleito deste licenciamento, está inteiramente adequado aos instrumentos de 
planejamento da ocupação urbana definidos pela prefeitura municipal de Campo Largo, 
fato que confere um caráter de sinergia às suas proposições – tanto as ambientais, 
expressas neste EIA, quanto às de cunho estrutural e urbanístico expressas no projeto 
de engenharia. Isto é, o projeto se coloca como instrumento de consolidação das 
políticas de ocupação determinadas pelas legislações pertinentes ao município e, com 
isso, tem o potencial de garantir a sua parte na manutenção e melhoria da qualidade 
ambiental da região, planejadas nesses documentos técnicos. 

No contexto local, primeiro é importante contextualizar que o município de Campo 
Largo, o qual faz parte da Região Metropolitana de Curitiba, tem inter-relações bastante 
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consolidada com a Capital, principalmente em relação aos aspectos econômicos, tendo 
em vista o setor industrial, principalmente cerâmico, e seu comportamento como cidade 
dormitório para Curitiba. 

Para que a arrecadação do município seja aquecida, é importante a atração de 
novos investimentos privados, criando novos empregos locais que podem propiciar 
inclusive maior permanência das pessoas dinamizando a economia local. Devido aos 
padrões e regramentos previstos no projeto proposto, acredita-se que o Alphaville 
Paraná funcionará como modelo e indutor do planejamento das futuras ocupações que 
tendem a preencher os espaços urbanizáveis do município, principalmente no limite com 
Curitiba. Isso pode representar a consolidação de uma política de ocupação urbana 
harmonizada com a necessidade de conservação dos recursos naturais de Campo Largo 
e região. 

Por meio deste Estudo de Impacto Ambiental, o empreendimento estabelece 
políticas diferenciadas de ocupação do espaço que resultarão em benefícios para toda 
a cidade. A preservação de espaços com vegetação natural e a recuperação do ambiente 
natural restituindo a vegetação das áreas de preservação permanente da Fazenda 
Timbutuva e com isso reconstituindo os corredores naturais de acesso à fauna e a 
dinamização da economia – por meio da geração de empregos e serviços permanentes 
– são alguns dos fatores que certamente contribuirão para a melhoria da qualidade de 
vida da população local, em relação ao uso atual da área, que representa a função que 
a terra deve ter dentro de um município seja para atividades agropecuárias e silvícolas, 
seja para atividades urbanas. 

Em ambos os contextos – macro-regional e local – o empreendimento incorpora 
as necessidades requeridas para a ocupação ordenada do espaço urbanizável, abrindo 
assim novas perspectivas para o processo de urbanização da região em que está 
inserido. 

Na análise seguinte, são considerados como premissas fundamentais o 
diagnóstico da situação atual da área, os propósitos do empreendedor (projeto), os 
impactos decorrentes da implantação e operação bem como o conjunto de medidas 
preventivas, mitigadoras e compensatórias definidas como essenciais para a inserção 
do empreendimento dentro dos critérios legais definidos pela legislação brasileira e nos 
princípios do desenvolvimento sustentável. Sob essa ótica é que são analisadas as 
hipóteses de implantação e não implantação do empreendimento Alphaville Paraná, 
apresentadas nos itens a seguir: 

11.2.1. Perspectiva Ambiental para a Região sem a Implantação do 
Empreendimento 

Não há elementos que indiquem mudanças positivas no quadro ambiental da 
região caso o empreendimento não seja implantado. A conclusão mais segura que se 
pode aventar nessa hipótese é de uma estagnação temporária, da forma como se 
apresenta hoje, considerando o uso silvícola, com geração sazonal de renda e 
atividades. Em médio prazo deve ocorrer uma continuidade da pressão urbana que 
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caracteriza a região, sem a presença de um projeto indutor da ocupação planejada como 
o proposto pelo empreendimento Alphaville Paraná, pois se uma grande área se 
restringe a um grande, mas único empreendimento, se apresentam vantagens dentro da 
atividade do parcelamento e/ou desmembramento do solo sendo muito mais fácil de 
controlar o uso desse solo, respeitando as leis vigentes e mantendo uma pressão urbana 
nesse local. 

A área nesse sentido pode continuar a ser utilizada para a silvicultura apesar de 
já apresentar-se com uma função urbana em função do zoneamento e da própria 
necessidade de moradia ou implementar qualquer outra atividade agrícola ou pecuária, 
induzida pelo perfil da terra – fato que não alteraria a sua relação atual com a vizinhança, 
mas que também não ofereceria maiores perspectivas de crescimento socioeconômico 
para a região – ou pode ser ocupada de forma desordenada como ocorre em áreas livres 
próximas as grandes cidades, aumentando a pressão urbana sem controle, que já sofre 
processos de uso inadequado do solo e degradação ambiental, com sérios reflexos na 
paisagem, nos remanescentes florestais integrando a biodiversidade da fauna e flora e 
especialmente nos recursos hídricos. Ainda deve-se considerar que a não 
implementação do empreendimento pode impedir que as áreas de preservação 
permanente sejam recuperadas com consequente reflexo negativo a fauna associada. 

Em síntese, a região sem o empreendimento não apresenta perspectivas de 
melhoria ambiental, social e econômica, além de, dependendo da destinação que for 
dada à área – no caso do desmembramento já que a área é urbana – pode conviver com 
o risco de aumento das ocupações desordenadas comuns nesse perfil de área no 
entorno de Curitiba. 

11.2.2. Perspectiva Ambiental para a Região com a Implantação do 
Empreendimento 

As interferências ambientais negativas prognosticadas para a região: a 
descaracterização local e a tendência de urbanização são irreversíveis e, na medida em 
que acontecem sem um planejamento adequado, não incorporam medidas de controle 
capazes de frear o processo de degradação ambiental que as acompanham. Essa 
situação, do ponto de vista ambiental, é bastante grave, considerando que se trata de 
uma área de grande extensão, que apresenta recursos naturais importantes e que 
necessitam de cuidado para que essa condição ambiental se restabeleça podendo estar 
integrada ao desenvolvimento urbano. 

Nesse sentido, mesmo em seus aspectos negativos, o empreendimento Alphaville 
Paraná oferece melhores perspectivas para a região. Os impactos negativos 
identificados neste estudo são, em sua maioria, temporários e admitem mitigação ou 
compensação adequada como a supressão vegetal necessária, por exemplo, e as 
medidas de controle ambiental propostas são suficientes para garantir a inserção 
equilibrada do empreendimento nos ambientes local e regional, visto a degradação que 
se encontra a área na situação atual. 
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A partir dessa inserção e da consolidação das medidas de controle ambiental, o 
empreendimento será fator de melhoria para a qualidade ambiental da região, 
considerando os seguintes aspectos: 

 Garantia na recuperação de Áreas de Preservação Permanente, contribuindo 
para o aumento da diversidade biológica local (fauna e flora) e para a manutenção 
da qualidade dos recursos hídricos; 

 Manutenção de uma área verde preservada superior a 60% da área da 
Fazenda Timbutuva, priorizando a ocupação em áreas de fragilidade baixa a 
moderada, não sobrepostas a restrições ambientais, salvo casos excepcionais, 
como algumas transposições viárias sobre recursos hídricos; 

 Geração de empregos e serviços de caráter temporário e permanente para a 
população do entorno e especialmente para Campo Largo; 

 Coleta de todo esgoto produzido sendo conduzido para o sistema público; 

 Implantação de sistema de drenagem pluvial com sistema de dissipação de 
energia gerenciando as águas pluviais por meio da associação na instalação de 
valas de infiltração, áreas permeáveis e do excedente da água em sistema 
direcionados de drenagem pluvial através de tubulações diminuindo a pressão dos 
corpos hídricos existentes na AID (Fazenda Timbutuva); 

 Garantia da não impermeabilização de cerca de 72,41% da área do 
empreendimento de acordo com o projeto urbanístico; 

 Compromisso com o monitoramento da qualidade da água na área do 
empreendimento e de controle da qualidade dos recursos hídricos durante a fase 
de instalação; 

 Separação de resíduos dentro do empreendimento. 

 

Com a somatória desses benefícios e de outros de menor magnitude, já 
comentados ao longo deste estudo, o empreendimento tende a influenciar a implantação 
de empreendimentos similares em todo o município de Campo Largo e cidades de 
entorno, contribuindo para a política de ocupação urbana ambientalmente sustentável 
requerida por todos os municípios que compõe o estado do Paraná, especialmente a 
Região Metropolitana de Curitiba. 

11.3. Balanço Ambiental 

O Balanço Ambiental irá demonstrar a atuação conjunta dos impactos ambientais 
prognosticados, frente a inserção do empreendimento proposto, considerando as 
diferentes áreas de influência (AII, AID e ADA), e a forma que o mesmo irá se manifestar. 

Ao todo foram identificados 25 impactos ambientais. Os riscos, pela sua remota 
possibilidade de ocorrer (acidental), não foi considerado na determinação do balanço 
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ambiental. Destes 25 impactos identificados, 15 apresentam natureza negativa e 10 
positiva. 

Em relação aos meios, foram identificados 10 de ocorrência sobre o Meio Físico, 
6 para o Meio Biótico e 9 para o Meio Antrópico. Tais proporções demostram a inserção 
da ADA em locais com forte pressão urbana ou antrópica, tendo em vista a ocorrência 
predominante de impactos ao meio físico e antrópico. 

Dos impactos relacionados ao meio físico 9 são negativos e um positivo. Quanto 
ao meio biótico, 3 impactos são negativos e 3 são positivos. Por fim os impactos 
manifestados sobre o meio antrópico comprovam a melhoria social da região com a 
instalação do empreendimento proposto, sendo quantificados 6 positivos e 3 negativos. 

Considerando os impactos negativos (15) independente do meio de ocorrência, a 
média da magnitude é -6,8 e a soma é de -102,3 sem a aplicação de medidas e 
programas ambientais que possam por ventura mitigar ou anular determinado impacto. 
Ao se considerar a aplicação destas ações ambientais, a média de magnitude de 
impactos negativos cai para -3,6 e a soma para -53,9 frente a uma média de eficácia de 
mitigação de impactos na ordem de aproximadamente 46,7%. 

Apesar de em menor número (10), os impactos positivos se mostram mais 
eficazes, cuja média de magnitude, calculada em 11,8, se apresenta superior à média 
dos impactos negativos com e sem mitigação. A soma é levemente inferior ao resultado 
dos impactos negativos sem mitigação, porém, depois de mitigados os impactos 
negativos, a soma da magnitude dos positivos (118,4) fica cerca de 45% superior. Cabe 
citar que para os impactos positivos não se considerou a possiblidade de sua 
potencialização, fato que certamente o colocaria em destaque em relação aos negativos. 
Além disso deve-se considerar os efeitos benéficos não computáveis nos impactos da 
adoção das medidas e programas ambientais propostos. 

Tais números demonstram uma inserção positiva do empreendimento no local, 
que apesar de haver impactos de natureza negativa, prevalecerão aqueles considerados 
benéficos (positivos). Tal comportamento é justificado pela ADA se tratar de um terreno 
com uso silvícola, em região mista de ocupação urbana e áreas rurais, em que 
normalmente os impactos descritos já se manifestam em decorrência de outros usos 
previamente existentes. Há de se considerar ainda a aplicação das medidas e programas 
ambientais considerados no bojo deste EIA que buscam além de mitigar, prevenir ou 
compensar os impactos decorrentes da instalação e operação do empreendimento 
proposto, melhorar as condições regionais como um todo, tornando o empreendimento 
em pauta, além de referência local e de tipologia, um atrativo a população de Campo 
Largo e região. 
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12. CONCLUSÕES 

Na avaliação final deste estudo é importante destacar as diversas relações sociais 
– que se manifestam quando se difunde a informação sobre a intenção de se implantar 
um empreendimento social ou econômico – variam de acordo com a natureza positiva 
ou negativa dos impactos presumidos em função do empreendimento. Grosso modo, em 
termos sociais e econômicos, há uma tendência de essas reações serem positivas em 
face da percepção de que o desenvolvimento econômico propicia aumento na produção 
com consequências positivas tanto para a renda dos trabalhadores quanto para as 
receitas públicas nos diversos níveis e ainda para a lucratividade dos empreendedores 
privados em vários setores da economia. Porém, tais reações são negativas quando se 
configura a percepção social de que, em função de determinado empreendimento, 
poderá haver degradação do meio ambiente, risco de degeneração de costumes sociais 
tradicionais e prejuízo para atividades econômicas marginais. 

Assim, tanto em termos teóricos como práticos, a dificuldade é estabelecer uma 
conexão entre dois grandes paradigmas: crescimento da cidade e preservação 
ambiental. Seria possível conciliar uma lógica desenvolvimentista com uma lógica de 
preservação de áreas importantes do ponto de vista ambiental, seja pela vegetação, pela 
fauna e/ou pelos recursos hídricos? Como fazer para o crescimento econômico de 
municípios como Campo Largo, se desenvolverem sem a dependência parcial de 
investimentos do governo estadual e federal e produzirem também uma melhoria na 
qualidade de vida dos moradores locais? Encontrar respostas para essas questões é 
tarefa muito difícil. Contudo, na presente análise, parte-se do pressuposto de que alguns 
empreendimentos podem unir os dois paradigmas, de forma que sua implementação, 
antes de resultar em prejuízos socioambientais, resultaria em benefícios à população 
local e ao meio ambiente. 

Neste sentido, para o empreendimento imobiliário Alphaville Paraná ora 
analisado, é certo que o mesmo gerará impactos socioeconômicos negativos e positivos, 
mas, evidentemente, não na mesma proporção de outros empreendimentos de grande 
porte, tais como alguns grandes empreendimentos portuários, geradores de energia e 
industriais no Brasil. 

Examinando o cenário da implantação do empreendimento Alphaville Paraná a 
partir da leitura e análise dos princípios construtivos e dos princípios ambientais, conclui-
se que o empreendimento atuará como pólo de desenvolvimento sustentável, 
estimulando o rearranjo do desenho urbanístico de seu entorno. Propiciará mudanças no 
uso do solo, procurando melhorar tanto a condição ambiental atual da área – por meio 
da criação de diferenciais ambientais, quanto à condição econômica da região – por meio 
do aumento significativo da arrecadação de impostos pelo município, da geração de 
emprego e renda diretos, e da dinamização da economia por meio dos empregos 
indiretos, em função da estrutura necessária para atendimento ao empreendimento 
atraindo novos empreendimentos comerciais, sociais e culturais. 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

802 
 

Diante das informações, análises e recomendações expressas ao longo deste 
estudo pode-se afirmar que o empreendimento contempla todos os requisitos 
necessários para superar a etapa do licenciamento ambiental prévio, que encerra o 
objetivo fundamental deste Estudo de Impacto Ambiental ao considerar o conjunto de 
prognósticos advindos da implantação e operação do empreendimento, não só sob o 
ponto de vista ambiental, como no que diz respeito aos reflexos sócio-econômicos 
decorrentes do mesmo, especialmente em seu entorno. 

Ao final do processo de elaboração deste EIA, pode-se considerar que se forem 
implantadas todas as medidas mitigadoras e compensatórias propostas, se cumpridas 
todas as normas jurídicas estabelecidas na legislação vigente, se executados os 
procedimentos permanentes de gestão ambiental envolvendo os monitoramentos 
propostos, permitirá concluir definitivamente pela viabilidade ambiental do 
empreendimento, visto que as alterações do meio físico serão passíveis de controle, as 
intervenções no meio biótico serão mitigadas e compensadas e os impactos sociais, 
históricos, culturais e econômicos, inseridos no meio antrópico, serão 
predominantemente positivos. 

Assim, a partir da obtenção da licença prévia, cabe ao empreendedor a 
elaboração e execução do Plano Básico ou de Controle Ambiental de acordo com os 
programas e medidas de controle ambiental aqui recomendado, para solicitar aos órgãos 
ambientais competentes as licenças de instalação e de operação do empreendimento 
em pauta. 
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Tabela A – Lista das espécies de aves registradas na macrorregião do empreendimento 
“Fazenda Timbutuva”, tendo discriminados os registros na Área Específica de Análise 

Ambiental (AEs) e Área Expandida de Avaliação Ambiental (AEx) 
 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

TINAMIFORMES 

TINAMIDAE 

Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu X 
 

Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó 
  

Crypturellus tataupa Inhambu-chintã 
  

Rhynchotus rufescens Perdiz 
  

Nothura maculosa Codorna-amarela 
  

ANSERIFORMES 

ANATIDAE 

Dendrocygna bicolor Marreca-caneleira 
  

Dendrocygna viduata Irerê 
  

Coscoroba coscoroba Capororoca 
  

Cairina moschata Pato-do-mato 
  

Sarkidiornis sylvicola Pato-de-crista 
  

Callonetta leucophrys Marreca-de-coleira 
  

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho 
  

Anas flavirostris Marreca-pardinha 
  

Anas georgica Marreca-parda 
  

Anas bahamensis Marreca-toicinho 
  

Anas versicolor Marreca-cricri 
  

Anas discors Marreca-de-asa-azul 
  

Anas platalea Marreca-colhereira 
  

Netta erythrophthalma Paturi-preta 
  

Netta peposaca Marrecão 
  

Nomonyx dominica Marreca-de-bico-roxo 
  

Oxuyra vittata Marreca-pé-na-bunda 
  

GALLIFORMES 

CRACIDAE 

Penelope obscura Jacuaçu X 
 

ODONTOPHORIDAE 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

Odontophorus capueira Uru 
  

PODICIPEDIFORMES 

PODICIPEDIDAE 

Rollandia rolland Mergulhão-de-orelha-branca 
  

Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno 
  

Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador 
  

Podiceps occipitalis Mergulhão-de-orelha-amarela 
  

PHALACROCORACIDAE 

Phalacrocorax brasilianus Biguá 
  

ANHINGIDAE 

Anhinga anhinga Biguatinga 
  

PELECANIFORMES 

ARDEIDAE 

Tigrisoma lineatum Socó-boi 
  

Ixobrychus involucris Socoí-amarelo 
  

Nycticorax nycticorax Savacu X 
 

Butorides striata Socozinho 
  

Bubulcus ibis Garça-vaqueira 
  

Ardea cocoi Garça-moura 
  

Ardea alba Garça-branca-grande X 
 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira X 
 

Egretta thula Garça-branca-pequena 
  

Egretta caerulea Garça-azul 
  

THRESKIORNITHIDAE 

Plegadis chihi Caraúna-de-cara-branca 
  

Phimosus infuscatus Tapicuru-de-cara-pelada X 
 

Mesembrinibis cayennensis Coró-coró 
  

Theristicus caudatus Curicaca X X 

Platalea ajaja Colhereiro 
  

CATHARTIFORMES 

CATHARTIDAE 

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha 
  

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta X X 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

ACCIPITRIFORMES 

PANDIONIDAE 

Pandion haliaetus Águia-pescadora 
  

ACCIPITRIDAE 

Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-cinza 
  

Elanoides forficatus Gavião-tesoura 
  

Elanus leucurus Gavião-peneira 
  

Harpagus diodon Gavião-bombachinha 
  

Circus buffoni Gavião-do-banhado 
  

Accipiter superciliosus Gavião-miudinho 
  

Accipiter striatus Gavião-miúdo 
  

Accipiter bicolor Gavião-bombachinha-grande 
  

Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeiro 
  

Geranospiza caerulescens Gavião-pernilongo 
  

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo 
  

Urubitinga urubitinga Gavião-preto 
  

Rupornis magnirostris Gavião-carijó X X 

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco 
  

Pseudastur polionotus Gavião-pombo-grande 
  

Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta 
  

Buteo swainsoni Gavião-papa-gafanhoto 
  

Buteo albonotatus Gavião-de-rabo-barrado 
  

Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco 
  

GRUIFORMES 

ARAMIDAE 

Aramus guarauna Carão 
  

RALLIDAE 

Aramides cajaneus Saracura-três-potes 
  

Aramides saracura Saracura-do-mato X 
 

Aramides ypecaha Saracuruçu 
  

Laterallus melanophaius Sanã-parda 
  

Laterallus leucopyrrhus Sanã-vermelha 
  

Porzana albicollis Sanã-carijó 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

Pardirallus maculatus Saracura-carijó 
  

Pardirallus nigricans Saracura-sanã X 
 

Pardirallus sanguinolentus Saracura-do-banhado 
  

Gallinula galeata Frango-d'água-comum 
  

Gallinula melanops Frango-d'água-carijó 
  

Porphyrio martinicus Frango-d'água-azul 
  

Fulica armillata Carqueja-de-bico-manchado 
  

Fulica leucoptera Carqueja-de-bico-amarelo 
  

CHARADRIIFORMES 

CHARADRIIDAE 

Vanellus cayanus Batuíra-de-esporão 
  

Vanellus chilensis Quero-quero X X 

Pluvialis dominica Batuiruçu 
  

Charadrius semipalmatus Batuíra-de-bando 
  

Charadrius collaris Batuíra-de-coleira 
  

RECURVIROSTRIDAE 

Himantopus melanurus Pernilongo-de-costas-brancas 
  

SCOLOPACIDAE 

Gallinago paraguaiae Narceja 
  

Limosa haemastica Maçarico-de-bico-virado 
  

Bartramia longicauda Maçarico-do-campo 
  

Actitis macularius Maçarico-pintado 
  

Tringa solitaria Maçarico-solitário 
  

Tringa melanoleuca 
Maçarico-grande-de-perna-

amarela   

Tringa flavipes Maçarico-de-perna-amarela 
  

Calidris fuscicollis Maçarico-de-sobre-branco 
  

Calidris melanotos Maçarico-de-colete 
  

Calidris himantopus Maçarico-pernilongo 
  

Calidris subruficollis Maçarico-acanelado 
  

Phalaropus tricolor Pisa-n'água 
  

STERNIDAE 

Phaetusa simplex Trinta-réis-grande 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

JACANIDAE 

Jacana jacana Jaçanã 
  

RYNCHOPIDAE 

Rynchops niger Talha-mar 
  

COLUMBIFORMES 

COLUMBIDAE 

Columbina talpacoti Rolinha-roxa X X 

Columbina picui Rolinha-picui 
  

Columbina squammata Fogo-apagou 
  

Columba livia Pombo-doméstico 
  

Patagioenas picazuro Pombão X X 

Patagioenas cayennensis Pomba-galega 
  

Patagioenas plumbea Pomba-amargosa 
  

Zenaida auriculata Pomba-de-bando X X 

Leptotila verreauxi Juriti-pupu X 
 

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira 
  

Geotrygon montana Pariri 
  

CUCULIFORMES 

CUCULIDAE 

Piaya cayana Alma-de-gato X 
 

Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta-acanelado 
  

Coccyzus americanus Papa-lagarta-de-asa-vermelha 
  

Crotophaga ani Anu-preto 
 

X 

Guira guira Anu-branco 
  

Tapera naevia Saci 
 

X 

Dromococcyx pavoninus Peixe-frito-pavonino 
  

STRIGIFORMES 

TYTONIDAE 

Tyto furcata Coruja-da-igreja 
  

STRIGIDAE 

Megascops choliba Corujinha-do-mato 
  

Megascops atricapilla Corujinha-sapo 
  

Megascops sanctaecatarinae Corujinha-do-sul X 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

Pulsatrix koeniswaldiana Murucututu-de-barriga-amarela 
  

Strix hylophila Coruja-listrada 
  

Strix virgata Coruja-do-mato 
  

Athene cunicularia Coruja-buraqueira 
 

X 

Aegolius harrisii Caburé-acanelado 
  

Asio clamator Coruja-orelhuda 
  

Asio stygius Mocho-diabo 
  

Asio flammeus Mocho-dos-banhados 
  

NYCTIBIIFORMES 

NYCTIBIIDAE 

Nyctibius griseus Mãe-da-lua 
  

CAPRIMULGIFORMES 

CAPRIMULGIDAE 

Antrostomus sericocaudatus Bacurau-rabo-de-seda 
  

Lurocalis semitorquatus Tuju 
  

Hydropsalis albicollis Bacurau X 
 

Hydropsalis parvula Bacurau-chintã 
  

Hydropsalis anomala Curiango-do-banhado 
  

Hydropsalis torquata Bacurau-tesoura 
  

Hydropsalis forcipata Bacurau-tesoura-gigante 
  

Chordeiles nacunda Corucão 
  

APODIFORMES 

APODIDAE 

Cypseloides senex Taperuçu-velho 
  

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-coleira-branca 
  

Streptoprocne biscutata Taperuçu-de-coleira-falha 
  

Chaetura cinereiventris Andorinhão-de-sobre-cinzento 
  

Chaetura meridionalis Andorinhão-do-temporal X X 

TROCHILIDAE 

Phaethornis eurynome Rabo-branco-de-garganta-rajada 
  

Phaethornis squalidus Rabo-branco-pequeno 
  

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura 
  

Florisuga fusca Beija-flor-preto X 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

Aphantochroa cirrochloris Beija-flor-cinza 
  

Colibri serrirostris Beija-flor-de-orelha-violeta 
  

Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste-preta 
  

Stephanoxis lalandi Beija-flor-de-topete 
  

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho X 
 

Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-violeta 
  

Leucochloris albicollis Beija-flor-de-papo-branco 
  

Amazilia versicolor Beija-flor-de-banda-branca 
  

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde 
  

Clytolaema rubricauda Beija-flor-rubi 
  

Calliphlox amethystina Estrelinha-ametista 
  

TROGONIFORMES 

TROGONIDAE 

Trogon surrucura Surucuá-variado X 
 

Trogon rufus Surucuá-de-barriga-amarela 
  

CORACIIFORMES 

ALCEDINIDAE 

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande X 
 

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde 
  

Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno 
  

MOMOTIDAE 

Baryphthengus ruficapillus Juruva-verde 
  

PICIFORMES 

RAMPHASTIDAE 

Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde 
  

Pteroglossus bailloni Araçari-banana 
  

PICIDAE 

Picumnus temminckii Pica-pau-anão-de-coleira X X 

Picumnus nebulosus Pica-pau-anão-carijó X 
 

Melanerpes candidus Pica-pau-branco X X 

Melanerpes flavifrons Benedito-de-testa-amarela 
  

Veniliornis spilogaster Picapauzinho-verde-carijó X X 

Piculus aurulentus Pica-pau-dourado X 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado X 
 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo X 
 

Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca X X 

Campephilus robustus Pica-pau-rei 
  

FALCONIFORMES 

FALCONIDAE 

Caracara plancus Caracará 
  

Milvago chimachima Carrapateiro X X 

Herpetotheres cachinnans Acauã 
  

Micrastur ruficollis Falcão-caburé 
  

Falco sparverius Quiriquiri 
  

Falco femoralis Falcão-de-coleira 
  

Falco peregrinus Falcão-peregrino 
  

PSITTACIFORMES 

PSITTACIDAE 

Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-vermelha 
  

Forpus xanthopterygius Tuim 
  

Brotogeris tirica Periquito-rico 
  

Pionopsitta pileata Cuiú-cuiú X 
 

Pionus maximiliani Maitaca-verde X 
 

Amazona vinacea Papagaio-de-peito-roxo 
  

Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro 
  

Triclaria malachitacea Sabiá-cica 
  

    
PASSERIFORMES 

THAMNOPHILIDAE 

Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa X 
 

Thamnophilus ruficapillus Choca-de-chapéu-vermelho 
  

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata X 
 

Batara cinerea Matracão 
  

Mackenziaena leachii Borralhara-assobiadora 
  

Mackenziaena severa Borralhara 
  

Drymophila malura Choquinha-carijó X 
 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

840 
 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

CONOPOPHAGIDAE 

Conopophaga lineata Chupa-dente X 
 

RHINOCRYPTIDAE 

Scytalopus speluncae Tapaculo-preto 
  

Scytalopus iraiensis Macuquinho-da-várzea 
  

FORMICARIIDAE 

Chamaeza campanisona Tovaca-campainha 
  

SCLERURIDAE 

Sclerurus scansor Vira-folha X 
 

DENDROCOLAPTIDAE 

Dendrocincla turdina Arapaçu-liso 
  

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde X 
 

Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado X 
 

Campylorhamphus falcularius Arapaçu-de-bico-torto 
  

Lepidocolaptes falcinellus Arapaçu-escamado-do-sul X 
 

Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande X 
 

Xiphocolaptes albicollis Arapaçu-de-garganta-branca 
  

XENOPIDAE 

Xenops rutilans Bico-virado-carijó 
  

FURNARIIDAE 

Furnarius rufus João-de-barro X X 

Lochmias nematura João-porca 
  

Clibanornis dendrocolaptoides Cisqueiro X 
 

Philydor rufum Limpa-folha-de-testa-baia 
  

Heliobletus contaminatus Trepadorzinho 
  

Syndactyla rufosuperciliata Trepador-quiete X 
 

Cichlocolaptes leucophrus Trepador-sobrancelha 
  

Leptasthenura striolata Grimpeirinho 
  

Leptasthenura setaria Grimpeiro 
  

Phacellodomus striaticollis Tio-tio 
  

Anumbius annumbi Cochicho 
  

Certhiaxis cinnamomeus Curutié 
  

Synallaxis ruficapilla Pichororé X 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

Synallaxis cinerascens Pi-puí X 
 

Synallaxis frontalis Petrim 
  

Synallaxis spixi João-teneném X X 

Cranioleuca obsoleta Arredio-oliváceo X 
 

Cranioleuca pallida Arredio-pálido 
  

PIPRIDAE 

Chiroxiphia caudata Tangará X 
 

TITYRIDAE 

Schiffornis virescens Flautim 
  

Laniisoma elegans Chibante 
  

Tityra inquisitor 
Anambé-branco-de-bochecha-

parda   

Tityra cayana Anambé-branco-de-rabo-preto 
  

Pachyramphus viridis Caneleiro-verde 
  

Pachyramphus castaneus Caneleiro X 
 

Pachyramphus polychopterus Caneleiro-preto X 
 

Pachyramphus validus Caneleiro-de-chapéu-preto X 
 

COTINGIDAE 

Procnias nudicollis Araponga 
  

Pyroderus scutatus Pavó 
  

Carpornis cucullata Corocochó 
  

Phibalura flavirostris Tesourinha-da-mata 
  

PIPRITIDAE 

Piprites pileata Caneleirinho-de-chapéu-preto 
  

PLATYRINCHIDAE 

Platyrinchus mystaceus Patinho 
  

RHYNCHOCYCLIDAE 

Mionectes rufiventris Abre-asa-de-cabeça-cinza 
  

Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo 
  

Phylloscartes ventralis Borboletinha-do-mato X 
 

Phylloscartes eximius Barbudinho 
  

Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-orelha-preta X 
 

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio 
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Poecilotriccus plumbeiceps Tororó X 
 

Myiornis auricularis Miudinho 
  

Hemitriccus diops Olho-falso 
  

Hemitriccus nidipendulus Tachuri-campainha 
  

TYRANNIDAE 

Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro 
  

Euscarthmus meloryphus Barulhento 
  

Tyranniscus burmeisteri Piolhinho-chiador X 
 

Camptostoma obsoletum Risadinha X X 

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela 
  

Elaenia parvirostris Guaracava-de-bico-curto 
  

Elaenia mesoleuca Tuque 
  

Elaenia obscura Tucão 
  

Phyllomyias virescens Piolhinho-verdoso 
  

Phyllomyias fasciatus Piolhinho 
  

Culicivora caudacuta Papa-moscas-do-campo 
  

Serpophaga nigricans João-pobre 
  

Serpophaga subcristata Alegrinho 
  

Attila phoenicurus Capitão-castanho 
  

Legatus leucophaius Bem-te-vi-pirata 
  

Myiarchus swainsoni Irré X 
 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira 
  

Sirystes sibilator Gritador 
  

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi X X 

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro 
  

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado X 
 

Megarynchus pitangua Neinei X X 

Myiozetetes similis 
Bentevizinho-de-penacho-

vermelho   

Tyrannus melancholicus Suiriri X X 

Tyrannus savana Tesourinha 
  

Tyrannus tyrannus 
   

Empidonomus varius Peitica 
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Ordem/Família/Espécie Nome Popular AEs AEx 

Colonia colonus Viuvinha 
  

Myiophobus fasciatus Filipe X 
 

Pyrocephalus rubinus Príncipe 
  

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada 
  

Arundinicola leucocephala Freirinha 
  

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu 
  

Lathrotriccus euleri Enferrujado x 
 

Contopus cinereus Papa-moscas-cinzento 
  

Knipolegus cyanirostris Maria-preta-de-bico-azulado 
  

Knipolegus lophotes Maria-preta-de-penacho 
  

Hymenops perspicillatus Viuvinha-de-óculos 
  

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno 
  

Xolmis cinereus Primavera 
  

Xolmis dominicanus Noivinha-de-rabo-preto 
  

Muscipipra vetula Tesoura-cinzenta 
  

VIREONIDAE 

Cyclarhis gujanensis Pitiguari X 
 

Vireo chivi Juruviara X 
 

Hylophilus poicilotis Verdinho-coroado X 
 

CORVIDAE 

Cyanocorax caeruleus Gralha-azul 
  

Cyanocorax chrysops Gralha-picaça X 
 

HIRUNDINIDAE 

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa X 
 

Alopochelidon fucata Andorinha-morena 
  

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora 
  

Progne tapera Andorinha-do-campo 
  

Progne chalybea Andorinha-doméstica-grande X 
 

Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio 
  

Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-sobre-branco 
  

Hirundo rustica Andorinha-de-bando 
  

TROGLODYTIDAE 

Troglodytes musculus Corruíra X X 
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Cistothorus platensis Corruíra-do-campo 
  

TURDIDAE 

Turdus flavipes Sabiá-una 
  

Turdus leucomelas Sabiá-barranco 
  

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira X X 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca X 
 

Turdus subalaris Sabiá-ferreiro 
  

Turdus albicollis Sabiá-coleira 
  

MIMIDAE 

Mimus saturninus Sabiá-do-campo X 
 

MOTACILLIDAE 

Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor 
  

Anthus nattereri Caminheiro-grande 
  

Anthus hellmayri Caminheiro-de-barriga-acanelada 
  

PASSERELLIDAE 

Zonotrichia capensis Tico-tico X 
 

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo 
  

PARULIDAE 

Setophaga pitiayumi Mariquita X X 

Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra X X 

Basileuterus culicivorus Pula-pula X X 

Myiothlypis leucoblephara Pula-pula-assobiador X 
 

Myiothlypis rivularis Pula-pula-ribeirinho 
  

ICTERIDAE 

Cacicus haemorrhous 
 

X 
 

Cacicus chrysopterus Tecelão X 
 

Icterus pyrrhopterus Encontro X 
 

Icterus croconotus João-pinto 
  

Gnorimopsar chopi Graúna 
  

Chrysomus ruficapillus Garibaldi 
  

Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo 
 

X 

Agelaioides badius Asa-de-telha 
  

Molothrus rufoaxillaris Vira-bosta-picumã 
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Molothrus bonariensis Vira-bosta X X 

Molothrus oryzivorus Iraúna-grande 
  

Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do-sul 
  

Dolichonyx oryzivorus Triste-pia 
  

THRAUPIDAE 

Coereba flaveola Cambacica 
  

Saltator similis Trinca-ferro-verdadeiro X 
 

Saltator maxillosus Bico-grosso 
  

Orchesticus abeillei Sanhaçu-pardo 
  

Pyrrhocoma ruficeps Cabecinha-castanha 
  

Tachyphonus coronatus Tiê-preto X 
 

Lanio cucullatus Tico-tico-rei 
  

Lanio melanops Tiê-de-topete 
  

Tangara desmaresti Saíra-lagarta 
  

Tangara sayaca Sanhaçu-cinzento X 
 

Tangara palmarum Sanhaço-do-coqueiro 
  

Tangara cyanoptera Sanhaçu-de-encontro-azul 
  

Tangara ornata Sanhaçu-de-encontro-amarelo 
  

Tangara preciosa Saíra-preciosa X 
 

Stephanophorus diadematus Sanhaçu-frade X 
 

Paroaria coronata Cardeal 
  

Paroaria capitata Cavalaria 
  

Pipraeidea bonariensis Sanhaçu-papa-laranja 
  

Tersina viridis Saí-andorinha 
  

Dacnis cayana Saí-azul 
  

Donacospiza albifrons Tico-tico-do-banhado 
  

Poospiza thoracica Peito-pinhão 
  

Poospiza nigrorufa Quem-te-vestiu 
  

Poospiza cabanisi Tico-tico-da-taquara X 
 

Sicalis citrina Canário-rasteiro 
  

Sicalis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro X 
 

Sicalis luteola Tipio 
  

Embernagra platensis Sabiá-do-banhado 
 

X 
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Volatinia jacarina Tiziu 
  

Sporophila beltoni Patativa-tropeira 
  

Sporophila collaris Coleiro-do-brejo 
  

Sporophila lineola Bigodinho 
  

Sporophila caerulescens Coleirinho X 
 

Sporophila bouvreuil Caboclinho 
  

Sporophila hypoxantha Caboclinho-de-barriga-vermelha 
  

Sporophila angolensis Curió 
  

CARDINALIDAE 

Piranga flava Sanhaçu-de-fogo 
  

Cyanoloxia glaucocaerulea Azulinho 
  

Cyanoloxia brissonii Azulão 
  

FRINGILLIDAE 

Sporagra magellanica Pintassilgo X 
 

Euphonia chlorotica Fim-fim 
  

Euphonia violacea Gaturamo-verdadeiro 
  

Euphonia chalybea Cais-cais 
  

Euphonia cyanocephala Gaturamo-rei 
  

Euphonia pectoralis Ferro-velho 
  

Chlorophonia cyanea Gaturamo-bandeira 
  

ESTRILDIDAE 

Estrilda astrild Bico-de-lacre 
  

PASSERIDAE 

Passer domesticus Pardal 
  

 
 
 
 

Tabela B – Lista das espécies de aves de interesse conservacionista no âmbito internacional, 
nacional e estadual na Área Expandida de Avaliação Ambiental do empreendimento proposto 

“Alphaville Paraná” 
 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular CITES INT NAC EST 

Coscoroba coscoroba Capororoca II 

   Pandion haliaetus Águia-pescadora II 
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Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-cinza II 

   Elanoides forficatus Gavião-tesoura II 

   Elanus leucurus Gavião-peneira II 

   Harpagus diodon Gavião-bombachinha II 

   Circus buffoni Gavião-do-banhado II 

   Accipiter superciliosus Gavião-miudinho II 

   Accipiter striatus Gavião-miúdo II 

   
Accipiter bicolor 

Gavião-bombachinha-
grande 

II 

   Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeiro II 

   Geranospiza caerulescens Gavião-pernilongo II 

   Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo II 

   Urubitinga urubitinga Gavião-preto II 

   Rupornis magnirostris Gavião-carijó II 

   Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco II 

   Pseudastur polionotus Gavião-pombo-grande II 

   Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta II 

   Buteo swainsoni Gavião-papa-gafanhoto II 

   Buteo albonotatus Gavião-de-rabo-barrado II 

   Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco II 

   Calidris subruficollis Maçarico-acanelado 
 

 

VU 

 Megascops choliba Corujinha-do-mato II 

   Megascops atricapilla Corujinha-sapo II 

   Megascops sanctaecatarinae Corujinha-do-sul II 

   
Pulsatrix koeniswaldiana 

Murucututu-de-barriga-
amarela 

II 

   Strix hylophila Coruja-listrada II 

   Strix virgata Coruja-do-mato II 

   Athene cunicularia Coruja-buraqueira II 

   Aegolius harrisii Caburé-acanelado II 

   Asio clamator Coruja-orelhuda II 

   Asio stygius Mocho-diabo II 

   Asio flammeus Mocho-dos-banhados II 

   Antrostomus sericocaudatus Bacurau-rabo-de-seda 
 

  

EN 
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Hydropsalis anomala Curiango-do-banhado 
 

  

VU 

Phaethornis eurynome 
Rabo-branco-de-
garganta-rajada 

II 
   

Phaethornis squalidus Rabo-branco-pequeno II 
   

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura II 
   

Florisuga fusca Beija-flor-preto II 
   

Aphantochroa cirrochloris Beija-flor-cinza II 
   

Colibri serrirostris 
Beija-flor-de-orelha-

violeta 
II 

   

Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste-preta II 
   

Stephanoxis lalandi Beija-flor-de-topete II 
   

Chlorostilbon lucidus 
Besourinho-de-bico-

vermelho 
II 

   

Thalurania glaucopis 
Beija-flor-de-fronte-

violeta 
II 

   

Leucochloris albicollis 
Beija-flor-de-papo-

branco 
II 

   

Amazilia versicolor 
Beija-flor-de-banda-

branca 
II 

   

Amazilia fimbriata 
Beija-flor-de-garganta-

verde 
II 

   

Clytolaema rubricauda Beija-flor-rubi II 
   

Calliphlox amethystina Estrelinha-ametista II 
   

Caracara plancus Caracará II 
   

Milvago chimachima Carrapateiro II 
   

Herpetotheres cachinnans Acauã II 
   

Micrastur ruficollis Falcão-caburé II 
   

Falco sparverius Quiriquiri II 

   Falco femoralis Falcão-de-coleira II 

   Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-vermelha II 

   Forpus xanthopterygius Tuim II 

   Brotogeris tirica Periquito-rico II 

   Pionopsitta pileata Cuiú-cuiú I 

   Pionus maximiliani Maitaca-verde II 

   Amazona vinacea Papagaio-de-peito-roxo I EN VU 

 Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro II 
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Triclaria malachitacea Sabiá-cica II 

  

VU 

Scytalopus iraiensis Macuquinho-da-várzea 
 

EN EN EN 

Phacellodomus striaticollis Tio-tio 
 

  

VU 

Procnias nudicollis Araponga 
 

VU 

  
Piprites pileata 

Caneleirinho-de-
chapéu-preto  

  

EN 

Culicivora caudacuta Papa-moscas-do-campo 
 

VU 

 

VU 

Xolmis dominicanus Noivinha-de-rabo-preto 
 

VU VU 

 Anthus nattereri Caminheiro-grande 
 

 

VU 

 Paroaria coronata Cardeal II 

   Paroaria capitata Cavalaria II 

   Sporophila beltoni Patativa-tropeira 
 

 

VU VU 

Sporophila hypoxantha 
Caboclinho-de-barriga-

vermelha  

 

VU 

 Sporophila angolensis Curió 
 

  

VU 

 
Legenda: Apêndices I e II CITES (2016) e status de conservação das espécies em nível Internacional (IUCN, 2015), 
nacional (segundo MMA, 2014) e estadual (segundo STRAUBE et al., 2004): En-Em Perigo, Vu-vulnerável. 
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Tabela C - Lista das espécies de anfíbios registradas para a região de estudo (Área Expandida 
de Avaliação Ambiental) e possível ocorrência na área do empreendimento proposto (Área 

Específica de Análise Ambiental) por meio de dados de literatura, com padrão de distribuição e 
aspectos de história natural 

 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular Distribuição HP HA AR 

ANURA 

BRACHYCEPHALIDAE 

Ischnocnema henselii 
Rãzinha-do-

folhiço 
MA Fl Cr Se 

BUFONIDAE 

Rhinella abei Sapo-cururuzinho MA Fl Te 
Al; Pa; 
Ra; Rf; 

Ri 

Rhinella icterica Sapo-cururu CE; MA Fl Te 
Al; Pa; 

Ri 

CENTROLENIDAE 

Vitreorana uranoscopa Rã-de-vidro CE; MA Fl Ar Rf; Ri 

HYLIDAE 

Aplastodiscus 
albosignatus 

Perereca-verde MA Fl Ar Rf 

Aplastodiscus perviridis Perereca-verde CE; MA Fl Ar Pa; Rf 

Dendropsophus minutus 
Pererequinha-do-

brejo 
AM; CA; CE; 
MA; PA; PP 

Aa Ar 
Al; Br; 

Pa 

Hypsiboas albopunctatus 
Perereca-
cabrinha 

AM; CA; CE; 
MA; PA; PP 

Aa Ar 
Al; Br; 

Pa 

Hypsiboas bischoffi 
Perereca-de-

máscara 
MA Fl Ar Pa 

Hypsiboas faber Sapo-ferreiro CE; MA; PP Fl Ar Al; Pa 

Hypsiboas prasinus Perereca-verde CE; MA Fl Ar 
Pa; Rf; 

Ri 

Phyllomedusa distincta Rã-macaco CE; MA Fl Ar Pa 

Scinax fuscovarius 
Perereca-de-

banheiro 
AM; CA; CE; 
MA; PA; PP 

Aa Ar 
Al; Br; 

Pa 

Scinax perereca 
Perereca-de-

banheiro 
MA Fl Ar 

Al; Br; 
Pa 

LEPTODACTYLIDAE 

Leptodactylus latrans Rã-manteiga 
AM; CA; CE; 
MA; PA; PP 

Aa Te 
Al; Br; 

Pa 

Leptodactylus notoaktites Rã-goteira MA Fl Cr Al; Br; 
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Pa 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro 
AM; CA; CE; 
MA; PA; PP 

Aa Te 
Al; Br; 

Pa 

Physalaemus aff. gracilis Rã-chorona - Aa Te 
Al; Br; 

Pa 

Physalaemus lateristriga 
Rãzinha-do-

folhiço 
MA Fl Cr 

Al; Br; 
Pa 

ODONTOPHRYNIDAE 

Proceratophrys boiei Sapo-de-chifres CE; MA Fl Cr Pf; Rf 

RANIDAE 

Lithobates catesbeianus Rã-touro 
CA; CE; MA; 

PP 
Fl Sa 

Al; Br; 
Pa; Pf; 
Rf; Ri 

 
LEGENDA: Distribuição: AM, bioma Amazônia; CA, bioma Caatinga; CE, bioma Cerrado; MA, bioma Mata Atlântica; 
PA, bioma Pantanal; PP, bioma Pampa. Hábitat Preferencial (HP): Fl, floresta; Aa, área aberta. Hábito (HA): Ar, 
arborícola; Cr, criptozóico; Sa, semiaquático; Te, terrícola. Ambientes de Reprodução (AR): Al, açudes e lagoas; Br, 
brejos; Pa, poças em área aberta e/ou borda de floresta; Pf, poças no interior da floresta; Ra, riachos em área 
aberta; Rf, riachos em interior de floresta; Ri, rios em área aberta e/ou floresta; Se, serapilheira da floresta (Fonte: 
VALDUJO et al., 2012; HADDAD et al., 2013). 
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Tabela D - Lista das espécies de répteis registradas para a região de estudo (Área Expandida 
de Avaliação Ambiental) e possível ocorrência na área do empreendimento proposto (Área 

Específica de Análise Ambiental) por meio de dados de literatura e registros museológicos, com 
padrão de distribuição e aspectos de história natural 

 

Ordem/Família/Espécie Nome Popular FR DI HP HA AP RE 

TESTUDINES 

CHELIDAE 

Hydromedusa tectifera 
Cágado-

pescoço-de-
cobra 

Li 
CE; 

MA; PP 
Fl Aq No Ov 

SQUAMATA 

SAURIA 

LEIOSAURIDAE 

Enyalius iheringii Iguaninha Mu MA Fl Sa Di Ov 

Urostrophus vautieri 
Lagartixa-das-

árvores 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Fl Sa Di Ov 

TEIIDAE 

Salvator merianae Teiú Mu 

AM; 
CA; 
CE; 
MA; 

PA; PP 

Aa Te Di Ov 

SCINCIDAE 

Aspronema dorsivittatum Sinco-dourado Mu 

CA; 
CE; 
MA; 

PA; PP 

Aa Sa Di Vi 

DIPLOGLOSSIDAE 

Ophiodes fragilis 
Cobra-de-vidro-

dourada 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Fl Cr Di Vi 

AMPHISBAENIA 

AMPHISBAENIDAE 

Amphisbaena dubia 
Cobra-de-duas-

cabeças 
Mu CE; MA Fl Fo Di Ov 

SERPENTES 

COLUBRIDAE 

Chironius bicarinatus Cobra-cipó 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Fl Sa Di Ov 

Chironius exoletus Cobra-cipó Li; AM; Fl Sa Di Ov 
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Mu CA; 
CE; 
MA; 

PA; PP 

Simophis rhinostoma Falsa-coral 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PA 

Aa Te Di Ov 

DIPSADIDAE 

Atractus reticulatus Cobra-da-terra 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Aa Cr Di Ov 

Atractus zebrinus Cobra-da-terra 
Li; 
Mu 

MA Fl Cr Di Ov 

Boiruna maculata Muçurana 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; 

PA; PP 
Aa Te No Ov 

Calamodontophis ronaldoi 
Cobra-espada-

do-paraná 
Li; 
Mu 

MA Aa Te Di Vi 

Clelia plumbea Muçurana 
Li; 
Mu 

AM; 
CA; 
CE; 

MA; PA 

Fl Te No Ov 

Dipsas albifrons 
Dormideira-das-

árvores 
Li; 
Mu 

MA Fl Sa No Ov 

Dipsas alternans 
Dormideira-das-

árvores 
Li; 
Mu 

MA Fl Sa No Ov 

Echinanthera cyanopleura 
Corredeira-do-

mato 
Li MA; PP Fl Te Di Ov 

Echinanthera undulata 
Corredeira-do-
mato-grande 

Li; 
Mu 

MA Fl Te Di Ov 

Erythrolamprus jaegeri 
Cobra-d’água-

verde 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Aa Te Di Ov 

Erythrolamprus miliaris Cobra-d’água Mu 
CE; 

MA; PP 
Fl Sq Di Ov 

Erythrolamprus 
poecilogyrus 

Cobra-capim Mu 

AM; 
CA; 
CE; 
MA; 

PA; PP 

Fl Te Di Ov 

Helicops infrataeniatus Cobra-d’água Mu MA; PP Aa Aq Di Vi 

Lygophis flavifrenatus 
Corredeira-do-

campo 
Li; 
Mu 

MA; PP Aa Te Di Ov 

Oxyrhopus clathratus Falsa-coral 
Li; 
Mu 

MA Fl Te No Ov 
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Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral Mu 

CA; 
CE; 
MA; 

PA; PP 

Aa Te No Ov 

Philodryas aestiva Cobra-verde 
Li; 
Mu 

AM; 
CA; 
CE; 
MA; 

PA; PP 

Aa Te Di Ov 

Philodryas patagoniensis Papa-pinto 
Li; 
Mu 

AM; 
CA; 
CE; 
MA; 

PA; PP 

Aa Te Di Ov 

Pseudoboa haasi Falsa-muçurana 
Li; 
Mu 

MA; PP Fl Te No Ov 

Ptychophis flavovirgatus 
Cobra-espada-

d’água 
Li; 
Mu 

MA; PP Aa Sq No Vi 

Sibynomorphus neuwiedi Dormideira 
Li; 
Mu 

AM; CE Fl Te No Ov 

Sibynomorphus 
ventrimaculatus 

Dormideira 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Aa Te No Ov 

Taeniophallus bilineatus 
Corredeira-do-

mato 
Li; 
Mu 

MA Fl Cr Di Ov 

Thamnodynastes nattereri Corredeira Mu MA Fl Sa No Vi 

Thamnodynastes strigatus 
Corredeira-

grande 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Fl Sa No Vi 

Tomodon dorsatum Cobra-espada 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Fl Te Di Vi 

Xenodon merremi Boipeva 
Li; 
Mu 

AM; 
CA; 
CE; 
MA; 

PA; PP 

Aa Te Di Ov 

ELAPIDAE 

Micrurus altirostris 
Coral-

verdadeira 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Fl Cr Di Ov 

Micrurus corallinus 
Coral-

verdadeira 
Li; 
Mu 

CE; MA Fl Cr Di Ov 

VIPERIDAE 

Bothrops alternatus Urutu-cruzeira 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Aa Te No Vi 
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Bothrops jararaca Jararaca 
Li; 
Mu 

CE; 
MA; PP 

Fl Te No Vi 

Bothrops neuwiedi 
Jararaca-
pintada 

Li; 
Mu 

CE; MA Fl Te No Vi 

Crotalus durissus Cascavel 
Li; 
Mu 

AM; 
CA; 
CE; 
MA; 

PA; PP 

Aa Te No Vi 

ANOMALEPIDIDAE 

Liotyphlops beui Cobra-cega Mu 
AM; 

CE; MA 
Aa Fo No Ov 

  
LEGENDA: Forma de registro (FR): Li, literatura; Mu, museu. Distribuição (DI): AM, bioma Amazônia; CA, bioma 
Caatinga; CE, bioma Cerrado; MA, bioma Mata Atlântica; PA, bioma Pantanal; PP, bioma Pampa. Hábitat 
Preferencial (HP): Aa, áreas abertas; Fl, floresta. Hábito (HA): Aq, aquático; Cr, criptozóico; Fo, fossorial; Te, 
terrícola; Sa, semiarborícola; Sq, semiaquático. Atividade predominante (AP): Di, diurna; No, noturna. Reprodução 
(RE): Ov, ovípara; Vi, vivípara (Fonte: MARQUES et al., 2001; MARQUES & SAZIMA, 2004; NOGUEIRA, 2006; 
BÉRNILS, 2009).
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Tabela E – Lista das espécies de mamíferos registradas para a Área Expandida de Avaliação Ambiental com destaque para os táxons 
registrados in loco, tipo de registro, status de conservação, padrão de distribuição e aspectos de história natural 

 

   
Status de Conservação 

   

Ordem/Família/Espécie Nome popular 
Tipo de 
registro 

PR BR IUCN/CITES Bioma Dieta Locomoção 

DIDELPHIMORPHIA 

DIDELPHIDAE 

Chironectes minimus Cuíca-d’água Bi 
   

Am, Ma, Ce, Pt, 
Pp 

Ps SA 

Didelphis albiventris 
Gambá-de-

orelha-branca 
Bi 

   
Ce, Ca, Pt,Pp Fr/On Sc 

Didelphis aurita 
Gambá-de-
orelha-preta 

Bi 
   

MA Fr/On Sc 

Gracilinanus agilis Cuíca Bi 
   

MA In/On Ar 

Gracilinanus microtarsus Cuíca Bi 
   

MA In/On Ar 

Lutreolina crassicaudata Cuíca Bi 
   

MA, Ce, Pt, Pp Ps Te 

Marmosops incanus Cuíca Bi 
   

MA,Ce, Ca In/On Sc 

Monodelphis scalops Catita Bi 
   

MA In/On Te 

CINGULATA 

DASYPODIDAE 

Euphractus sexcintus Tatu-peba Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In/On SF 
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Cabassous tatouay 
Tatu-de-rabo-

mole 
Bi 

   
MA, Ce, Pt, Pp Myr SF 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Bi,Ei,En 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In/On SF 

Dasypus septemcinctus Tatu-mulita Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In/On SF 

PILOSA 

MYRMECOPHAGIDAE 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim Bi,En 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Sc Myr 

PRIMATES 

CEBIDAE 

Callithrix jacchus** 
Sagui-de-tufo-

branco 
Bi 

   
MA Fr/In/Go Ar 

Callithrix penicillata** 
Sagui-de-tufo-

preto 
Bi 

   
MA, Ce, Ca Fr/In/Go Ar 

Sapajus nigritus Macaco-prego Bi 
   

MA Fr/On Ar 

ATELIDAE 

Alouatta guariba Bugio Bi VU CR 
 

MA Fo/Fr Ar 

LAGOMORPHA 

LEPORIDAE 

Sylvilagus brasiliensis Tapeti Bi VU 
  

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Te Te 

Lepus europaeus** Lebre Bi,Ei 
   Am, MA, Ce, Hb Te 
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Ca, Pt, Pp 

CHIROPTERA 

PHYLLOSTOMIDAE 

Chrotopterus auritus Morcego Bi VU 
  

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Ca Vo 

Micronycteris megalotis Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca 

In Vo 

Mimon bennettii Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt 

In Vo 

Desmodus rotundus Morcego-vampiro Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

He Vo 

Diphylla ecaudata Morcego-vampiro Bi VU 
  

Am, MA, Ce, 
CA 

He Vo 

Anoura caudifera Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt 

Nec Vo 

Anoura geoffroyi Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt 

Nec Vo 

Glossophaga soricina Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

On Vo 

Carollia perspicillata Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Fr Vo 

Artibeus fimbriatus Morcego Bi 
   

MA, Ca,Pp Fr Vo 

Artibeus lituratus Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt 

Fr Vo 

Sturnira lilium Morcego Bi 
   Am, MA, Ce, Fr Vo 
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Ca, Pt, Pp 

VESPERTILIONIDAE 

Eptesicus brasiliensis Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In Vo 

Eptesicus furinalis Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pp 

In Vo 

Histiotus velatus Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pp 

In Vo 

Lasiurus blossevillii Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pp 

In Vo 

Myotis levis Morcego Bi 
   

MA, Pp In Vo 

Myotis nigricans Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In Vo 

MOLOSSIDAE 

Eumops auripendulus Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In Vo 

Molossus molossus Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In Vo 

Nyctinomops 
laticaudatus 

Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In Vo 

Promops nasutus Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In Vo 

Tadarida brasiliensis Morcego Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt 

In Vo 

CARNIVORA 
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FELIDAE 

Leopardus guttulus Gato-do-mato Bi VU VU VU; CITES I 
Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Ca Sc 

Puma concolor Onça-parda Bi,En VU VU CITES I 
Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Ca Te 

CANIDAE 

Cerdocyon thous 
Cachorro-do-

mato 
Bi,Ei, Ed 

  
CITES II 

MA, Ce, Ca, Pt, 
Pp 

In/On Te 

MUSTELIDAE 

Lontra longicaudis Lontra Bi,Ei,En VU 
 

CITES I 
Am, MA, Ce, 

Pt, Pp 
Ps SA 

Eira barbara Irara Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt 

Fr/On Te 

Galictis cuja Furão Bi 
   

MA, Ce, Ca, Pp Ca Te 

PROCYONIDAE 

Procyon cancrivorus Mão-pelada Bi,Ei 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Fr/On Te 

ARTIODACTYLA 

CERVIDAE 

Mazama nana* Veado Bi VU VU 
 

MA, Pp Fr/Hb Te 

Mazama americana Veado-mateiro Bi 
   

Am, MA, Ce, Pt Fr/Hb Te 

Mazama gouazoubira 
Veado-

catingueiro 
Bi,Ed 

   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Fr/Hb Te 

Mazama sp. Veado Ei,En 
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RODENTIA 

SCIURIDAE 

Guerlinguetus ingrami Esquilo Bi,Ed 
   

MA Fr/Gr Sc 

CRICETIDAE 

Akodon paranaensis Rato-do-mato Bi 
   

MA, Ce In/On Te 

Necromys lasiurus Rato-do-mato Bi 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Fr/Hb Te 

Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato Bi 
   

MA, Ce, Ca, Pt, 
Pp 

Fr/Gr Sc 

Scapteromys tumidus Rato-do-banhado Bi 
   

Pp In/On SA 

Nectomys squamipes Rato-d'água Ei 
   

MA, Ce Fr/On SA 

MURIDAE 

Mus musculus** Camundongo Bi 
      

Rattus rattus** Gabirú Bi 
      

Rattus norvegicus** Ratazana Bi 
      

ECHIMYIDAE 

Phyllomys dasythrix Rato-de-espinho Bi 
   

MA Fo Ar 

CAVIIDAE 

Cavia aperea Preá Bi 
   

MA, Ce, Ca, Pt Hb Te 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara Bi,Ei,En 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Hb SA 

DASYPROCTIDAE 
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Dasyprocta azarae Cutia Bi,Ei,En 
   

MA, Ce, Pt, Pp Fr/Gr Te 

ERETHIZONTIDAE 

Sphiggurus villosus Ouriço Bi 
   

MA, Ce Fr/Fo Ar 

MYOCASTORIDAE 

Myocastor coypus 
Ratão-do-
banhado 

En 
   

MA, Pp Fr/Fo SA 

 
Legenda: Status de conservação das espécies segundo Margarido & Braga (2004), MMA (2014), IUCN (2015) e CITES (2016) (Anexos I e II). Tipo de 
Registro: Ca, captura; Bi, bibliografia; Ed, evidência direta (visualização, vocalização, foto em armadilha fotográfica); Ei, evidência indireta (fezes, rastros, e 
etc.); En, entrevistas. Status de conservação PR/BR: CR-Criticamente em perigo, Vu-vulnerável, EN-Em Perigo. IUCN: VU-vulnerável, NT- quase ameaçada; 
LC- menor preocupação. Bioma: Am-Amazônia, MA-Mata Atlântica, Ce-Cerrado, Ca-Caatinga, Pt-Pantanal, Pp-Pampa. Dieta: Ca-carnívoro, Fr-frugívoro, Fo-
folívoro, Go-gomívoro, Gr-granívoro, Hb-herbívoro, He-hematófogo, In-insetívoro, Myr-mirmecófago, Nec-nectarívoro, On-onívoro, Ps-piscívoro, Se-predador 
de sementes. Locomoção: Aq-aquático, Ar-arborícola, Fs-fossorial, SA-semi-aquático, Sc-escansorial, SF-semi-fossorial, Te-terrestre, Vo-voador. (*) têm 
baixa probabilidade de ocorrência (provavelmente extintas) na região, (**) espécie exótica, não contabilizada na riqueza geral. 
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Tabela F - Representatividade da mastozoofauna registrada in loco durante a elaboração do parecer de fauna da Fazenda Timbutuva 

   
Status de Conservação 

   

Ordem/Família/Espécie Nome popular 
Tipo de 
registro 

PR BR IUCN/CITES Bioma Dieta Locomoção 

CINGULATA 

DASYPODIDAE 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Bi,Ei,En 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

In/On SF 

PILOSA 

MYRMECOPHAGIDAE 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim Bi,En 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Sc Myr 

PRIMATES 

LAGOMORPHA 

LEPORIDAE 

Lepus europaeus** Lebre Bi,Ei 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Hb Te 

CHIROPTERA 

CARNIVORA 

FELIDAE 

Puma concolor Onça-parda Bi,En VU VU CITES I 
Am, MA, Ce, Ca, Pt, 

Pp 
Ca Te 

CANIDAE 
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Cerdocyon thous 
Cachorro-do-

mato 
Bi,Ei, Ed 

  
CITES II 

MA, Ce, Ca, Pt, 
Pp 

In/On Te 

MUSTELIDAE 

Lontra longicaudis Lontra Bi,Ei,En VU 
 

CITES I 
Am, MA, Ce, 

Pt, Pp 
Ps SA 

PROCYONIDAE 

Procyon cancrivorus Mão-pelada Bi,Ei 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Fr/On Te 

ARTIODACTYLA 

CERVIDAE 

Mazama gouazoubira 
Veado-

catingueiro 
Bi,Ed 

   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Fr/Hb Te 

RODENTIA 

SCIURIDAE 

Guerlinguetus ingrami Esquilo Bi,Ed 
   

MA Fr/Gr Sc 

CRICETIDAE 

Nectomys squamipes Rato-d'água Ei 
   

MA, Ce Fr/On SA 

CAVIIDAE 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara Bi,Ei,En 
   

Am, MA, Ce, 
Ca, Pt, Pp 

Hb SA 

DASYPROCTIDAE 

Dasyprocta azarae Cutia Bi,Ei,En 
   

MA, Ce, Pt, Pp Fr/Gr Te 

MYOCASTORIDAE 
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Myocastor coypus 
Ratão-do-
banhado 

En 
   

MA, Pp Fr/Fo SA 

 

Legenda: Status de conservação das espécies segundo Margarido & Braga (2004), MMA (2014), IUCN (2015) e CITES (2016) (Anexos I e II). 
Tipo de Registro: Ca, captura; Bi, bibliografia; Ed, evidência direta (visualização, vocalização, foto em armadilha fotográfica); Ei, evidência 
indireta (fezes, rastros, e etc.); En, entrevistas. Status de conservação PR/BR: CR-Criticamente em perigo, Vu-vulnerável, EN-Em Perigo. 

IUCN: VU-vulnerável, NT- quase ameaçada; LC- menor preocupação. Bioma: Am-Amazônia, MA-Mata Atlântica, Ce-Cerrado, Ca-Caatinga, Pt-
Pantanal, Pp-Pampa. Dieta: Ca-carnívoro, Fr-frugívoro, Fo-folívoro, Go-gomívoro, Gr-granívoro, Hb-herbívoro, He-hematófogo, In-insetívoro, 

Myr-mirmecófago, Nec-nectarívoro, On-onívoro, Ps-piscívoro, Se-predador de sementes. Locomoção: Aq-aquático, Ar-arborícola, Fs-fossorial, 
SA-semi-aquático, Sc-escansorial, SF-semi-fossorial, Te-terrestre, Vo-voador. (*) têm baixa probabilidade de ocorrência (provavelmente 

extintas) na região, (**) espécie exótica, não contabilizada na riqueza geral. 

Legenda: Status de conservação das espécies segundo Margarido & Braga (2004), MMA (2014), IUCN (2015) e CITES (2016) (Anexos I e II). 
Tipo de Registro: Ca, captura; Bi, bibliografia; Ed, evidência direta (visualização, vocalização, foto em armadilha fotográfica); Ei, evidência 
indireta (fezes, rastros, e etc.); En, entrevistas. Status de conservação PR/BR: CR-Criticamente em perigo, Vu-vulnerável, EN-Em Perigo. 

IUCN: VU-vulnerável, NT- quase ameaçada; LC- menor preocupação. Bioma: Am-Amazônia, MA-Mata Atlântica, Ce-Cerrado, Ca-Caatinga, Pt-
Pantanal, Pp-Pampa. Dieta: Ca-carnívoro, Fr-frugívoro, Fo-folívoro, Go-gomívoro, Gr-granívoro, Hb-herbívoro, He-hematófogo, In-insetívoro, 

Myr-mirmecófago, Nec-nectarívoro, On-onívoro, Ps-piscívoro, Se-predador de sementes. Locomoção: Aq-aquático, Ar-arborícola, Fs-fossorial, 
SA-semi-aquático, Sc-escansorial, SF-semi-fossorial, Te-terrestre, Vo-voador. (*) têm baixa probabilidade de ocorrência (provavelmente 

extintas) na região, (**) espécie exótica, não contabilizada na riqueza geral.
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Tabela G - Lista das espécies de peixes registradas para a Área Expandida de Análise 
Ambiental por meio de dados de campo, com padrão de distribuição, ambiente de registro e 

estado de conservação. 

Ordem/família/espécie Nome popular Distribuição 

CYPRINIFORMES 

CYPRINIDAE 

Cyprinus carpio Carpa EX 

CHARACIFORMES 

CHARACIDAE 

Astyanax bifasciatus Lambari EN 

Astyanax minor Lambari-de-rabo-
amarelo 

EN 

Astyanax serratus Lambari EN 

Astyanax dissimilis Lambari EN 

Bryconamericus sp. Lambari ? 

Hyphessobrycon boulengeri Lambarizinho AM 

Mimagoniates microlepis Piaba PR 

Oligosarcus longirostris Saicanga EN 

ERYTHRINIDAE 

Hoplias aff. malabaricus Traíra AM 

SILURIFORMES 

TRICHOMYCTERIDAE 

Trichomycterus davisi Charutinho IG+LIT 

Trichomycterus castroi Charutinho EN 

CALLICHTHYIDAE 

Corydoras ehrhardti Coridora, cascudinho IG+LIT 

Corydoras paleatus Coridora, cascudinho PR 

Callichthys callichthys Tamboatá AM 

LORICARIIDAE 

Ancistrus abilhoai Cascudinho EN 

Hypostomus derbyi Cascudo PR 

Hypostomus commersoni Cascudo PR 

Rineloricaria sp. Cascudo ? 
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Ordem/família/espécie Nome popular Distribuição 

HEPTAPTERIDAE 

Heptapterus stewarti Bagre EN 

Rhamdia quelen Bagre AM 

GYMNOTIFORMES 

GYMNOTIDAE 

Gymnotus aff. carapo Tuvira AM 

CYPRINIDONTIFORMES 

POECILIIDAE 

Phalloceros harpagos Barrigudinho PR 

SYNBRANCHIFORMES 

SYNBRANCHIDAE 

Synbranchus marmoratus Mussum AM 

PERCIFORMES 

CICHLIDAE 

Cichlasoma cf. paranaense Acará PR 

Geophagus brasiliensis Acará AM 

Tilapia rendalli Tilápia EX 

Legenda: Distribuição: EN: Endêmica da bacia do rio Iguaçu; IG+LIT: Espécie compartilhada entre a bacia do Iguaçu 
e do litoral; AM: Ampla distribuição pela América do Sul; PR: Ampla distribuição pelas bacias do Paraná e Litoral; 
EX: Espécie exótica (Fonte: FISHBASE, 2016). 
 

 

 
 

 







 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

869 
 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) 





Boletos, Convênios e outros

18/07/2016 16:02:38

18/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:25
351003510                                   0010
                                               
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS       
                                               
CLIENTE: A CONS ENG AMBIENTAL LTDA             
AGENCIA: 3510-6          CONTA:         21.550-3
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        
------------------------------------------------
10490812904301020024401630383196168690000019596
NR. DOCUMENTO                             71.805
DATA DO PAGAMENTO                     18/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO                        195,96
VALOR COBRADO                             195,96
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.F78.9DC.564.CD6.606

Transação efetuada com sucesso por: JA336556 CLEVERSON VITORIO ANDREOLI.





Boletos, Convênios e outros

18/07/2016 15:31:23

18/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:31:16
351003510                                   0010
                                               
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS       
                                               
CLIENTE: A CONS ENG AMBIENTAL LTDA             
AGENCIA: 3510-6          CONTA:         21.550-3
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        
------------------------------------------------
10490812904301020024401630415220168690000007437
NR. DOCUMENTO                             71.804
DATA DO PAGAMENTO                     18/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO                         74,37
VALOR COBRADO                              74,37
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F98.30D.382.8DC.EFB

Transação efetuada com sucesso por: JA336556 CLEVERSON VITORIO ANDREOLI.





Boletos, Convênios e outros

18/07/2016 15:29:18

18/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:10
351003510                                   0016
                                               
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS       
                                               
CLIENTE: A CONS ENG AMBIENTAL LTDA             
AGENCIA: 3510-6          CONTA:         21.550-3
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        
------------------------------------------------
10490812904301020024401630433124268690000007437
NR. DOCUMENTO                             71.803
DATA DO PAGAMENTO                     18/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO                         74,37
VALOR COBRADO                              74,37
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.F3A.198.BE4.B6C.0AC

Transação efetuada com sucesso por: JA336556 CLEVERSON VITORIO ANDREOLI.





Boletos, Convênios e outros

18/07/2016 15:22:45

18/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:22:33
351003510                                   0014
                                               
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS       
                                               
CLIENTE: A CONS ENG AMBIENTAL LTDA             
AGENCIA: 3510-6          CONTA:         21.550-3
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        
------------------------------------------------
10490812904301020024401630407805668690000007437
NR. DOCUMENTO                             71.801
DATA DO PAGAMENTO                     18/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO                         74,37
VALOR COBRADO                              74,37
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.516.A3A.71F.B2D.F2F

Transação efetuada com sucesso por: JA336556 CLEVERSON VITORIO ANDREOLI.





Boletos, Convênios e outros

18/07/2016 16:03:56

18/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:03:48
351003510                                   0014
                                               
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS       
                                               
CLIENTE: A CONS ENG AMBIENTAL LTDA             
AGENCIA: 3510-6          CONTA:         21.550-3
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        
------------------------------------------------
10490812904301020024401630448825168690000007437
NR. DOCUMENTO                             71.806
DATA DO PAGAMENTO                     18/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO                         74,37
VALOR COBRADO                              74,37
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.7EE.F20.12B.071.C87

Transação efetuada com sucesso por: JA336556 CLEVERSON VITORIO ANDREOLI.





Boletos, Convênios e outros

18/07/2016 15:27:35

18/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:27:17
351003510                                   0014
                                               
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS       
                                               
CLIENTE: A CONS ENG AMBIENTAL LTDA             
AGENCIA: 3510-6          CONTA:         21.550-3
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        
------------------------------------------------
10490812904301020024401630407128168690000007437
NR. DOCUMENTO                             71.802
DATA DO PAGAMENTO                     18/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO                         74,37
VALOR COBRADO                              74,37
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.F4A.A59.2A9.C5B.974

Transação efetuada com sucesso por: JA336556 CLEVERSON VITORIO ANDREOLI.







Via do Contratante
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA - M G
Lei nO 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART de Obra ou Serviço

14201600000003027703

-~~ 1. Responsável Técnico

JOSE RIBEIRO DA SILVA
Títuloprofissional:
TECNICO EM AGRIMENSURA;

RNP: 1405071222

Registro: 04.4.0000023296

Empresa contratada:
J RIBEIRO SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA

Registro: 49589

-.- 2. Dados do Contrato -----------
Contratante: TIMBUTUVA EMPREENDIMENTOS

Logradouro: LADEIRA DE NOSSA SENHORA
Complemento: 6 o ANDAR
Cidade: RIO DE JANEIRO

LTDA CNPJ: 04.812.890/0001-97

N°: 000163

Contrato: 2

Valor:277 • 713,60

Bairro: GLÓRIA
UF:RJ

Celebrado em: 01/12/2015
Tipode contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CEP: 22211100

---- 3. Dados da Obra/Serviço ---------
Logradouro: FAZENDA TIMBUTUVA N°: 000000

Cidade: CAMPO LARGO

Data de início: 01/12/2015 Previsão de término: 01/03/2016

Finalidade: CADASTRAL

Proprietário: TIMBUTUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Bairro: TIMBUTUVA
UF:PR CEP: 83600970

CNPJ:04.812.890/0001-97

---~ 4. AtiviQadeTécnica -------- ._.- Quantidade:
1 - EXECUÇAO

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), TOPOGRAFIA 2753170.00

Unidade:

m2

____ o _ Após a conclusão das atividades técnicas o profissionaldeverá proceder a baixa desta ART

- LEVAN~=~çõ~hNIALTIMÉTRICOC:AnASTRAL DE ÁREA CORRESPONDENTEA 2.753.170,00 M' DA FAZENDA TIMBUTUVA
NO MUNICíPIO DE CAMPOLARGO/PR .......................•.•.•....•...............................•••..•...

--- 6. Declarações ---------

~~~-----de~olG

---- 9. Informações
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentaçao do

comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verfficada no site

www.crea-rng.org.brou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$277.713,60. ÁREA DE ATUAÇÃO:
AGRIMENSURA,

--- 7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

---- 8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

RNP:1405071222

CREA-MG
TIMBUTUVA EMPREENDIMENTOSLTD~_~NPJ: 04.812. 890/0001-97

1
www.crea-mg.org.brI0800.0312732 <-;:,,,:o!::::"".:'.!:..~~

Valor da ART: 195,96 - Registrada em:22/03/2016 Valor Pago: 195 ,96 Nosso Número: 0000000003014875

•









 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 















 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Cadastro Técnico Federal (CTF) 



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
969416        17/05/2016 17/05/2016 17/08/2016

Dados básicos:
CNPJ : 07.542.946/0001-29

Razão Social : AAT CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Nome fantasia : AAT CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL L

Data de abertura : 28/07/2005

Endereço:
logradouro: RUA TAQUARI

N.º: 81 Complemento: LOJA 30

Bairro: ALPHAVILLE GRACIOSA Município: PINHAIS

CEP: 83327-070 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código Atividade

0003-00 Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

Chave de autenticação RN6MHCF8DY17263X

IBAMA - CTF/AIDA 17/05/2016 - 14:58:06



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
195062        28/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

Dados básicos:
CPF: 408.649.951-72

Nome: ANDRÉA DA LUZ SANCHES

Endereço:
logradouro: RUA LAMENHA LINS

N.º: 1303 Complemento: AP. 17

Bairro: REBOUÇAS Município: CURITIBA

CEP: 80250-150 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação HWR7JTRTFBV9IPUE

IBAMA - CTF/AIDA 28/04/2016 - 11:23:07



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4207683       09/06/2016 09/06/2016 09/09/2016

Dados básicos:
CPF: 040.657.999-70

Nome: PEDRO KIATKOSKI KIM

Endereço:
logradouro: RUA RIO GRANDE DO SUL, 199 AP 21 BL A

N.º: 199 Complemento: 21A

Bairro: ÁGUA VERDE Município: CURITIBA

CEP: 80620-080 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2513-05 Geógrafo Tratar informações geográficas em base georreferenciada

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação Y3UGBDKQ6EFHFB9K

IBAMA - CTF/AIDA 09/06/2016 - 14:00:33



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5966736       26/04/2016 26/04/2016 26/07/2016

Dados básicos:
CPF: 058.581.219-50

Nome: KAUÊ SEBASTIÃO BARBOSA CARDOSO

Endereço:
logradouro: RUA TENENTE MIGUEL ANSELMO DA SILVA

N.º: 474 Complemento:

Bairro: PILARZINHO Município: CURITIBA

CEP: 82120-390 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2134-05 Geólogo Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação DXVPEFGP3CILFTT5

IBAMA - CTF/AIDA 26/04/2016 - 09:56:57



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
355465        19/07/2016 19/07/2016 19/10/2016

Dados básicos:
CPF: 170.173.279-34

Nome: PAULO ROBERTO MALUCELLI

Endereço:
logradouro: R. HILDEBRANDO DE ARAUJO

N.º: 955 Complemento:

Bairro: JARDIM BOTÂNICO Município: CURITIBA

CEP: 80210-260 UF: PR

Chave de autenticação 98N8ZDDDAMVFW9DT

IBAMA - CTF/AIDA 19/07/2016 - 10:04:21



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5971233       18/07/2016 26/04/2016 26/07/2016

Dados básicos:
CPF: 074.425.349-70

Nome: TAMARA VIGOLO TRINDADE

Endereço:
logradouro: RUA PAULO SETUBAL

N.º: 2247 Complemento: SOBRADO 07

Bairro: BOQUEIRÃO Município: CURITIBA

CEP: 81670-130 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 8RPRR1EFFLBPEBN5

IBAMA - CTF/AIDA 18/07/2016 - 14:16:54



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
484585        20/07/2016 20/07/2016 20/10/2016

Dados básicos:
CPF: 016.251.049-79

Nome: MOACIR ELIAS SANTOS

Endereço:
logradouro: RUA JOSÉ JOAQUIM DA MAIA

N.º: 154 Complemento:

Bairro: OFICINAS Município: PONTA GROSSA

CEP: 84036-160 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2511-10 Arqueólogo Estudar o patrimônio arqueológico

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 8SHT8XP3V6JJ1HYZ

IBAMA - CTF/AIDA 20/07/2016 - 13:01:29



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
515909        20/07/2016 29/04/2016 29/07/2016

Dados básicos:
CPF: 007.591.279-13

Nome: JORGE JUSTI JUNIOR

Endereço:
logradouro: RUA TENENTE OLDERICO GABARDO

N.º: 311 Complemento: BL05 AP204

Bairro: XAXIM Município: CURITIBA

CEP: 81710-110 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-10 Engenheiro Agrônomo Elaborar documentação técnica e científica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação EH519N3WMLF6BY75

IBAMA - CTF/AIDA 20/07/2016 - 13:39:58



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
598           17/05/2016 17/05/2016 17/08/2016

Dados básicos:
CPF: 356.201.619-00

Nome: CLEVERSON VITORIO ANDREOLI

Endereço:
logradouro: RUA JUVENAL GALENO

N.º: 67 Complemento: CASA

Bairro: JARDIM SOCIAL Município: CURITIBA

CEP: 82520-030 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-10 Engenheiro Agrônomo Elaborar documentação técnica e científica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação LXUL968T57K1SNT8

IBAMA - CTF/AIDA 17/05/2016 - 11:43:42



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
361338        17/05/2016 17/05/2016 17/08/2016

Dados básicos:
CPF: 017.557.839-73

Nome: ANNELISSA GOBEL DONHA

Endereço:
logradouro: RUA MARIA MELK DE CORDEIRO

N.º: 539 Complemento: CASA

Bairro: JARDIM ATUBA Município: PINHAIS

CEP: 83326-190 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2221-10 Engenheiro Agrônomo Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão rural

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação JRBDJMV27TA67E3K

IBAMA - CTF/AIDA 17/05/2016 - 14:41:08



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4207726       26/04/2016 26/04/2016 26/07/2016

Dados básicos:
CPF: 050.445.129-40

Nome: KAUÊ DE ANDRADE MONTEIRO

Endereço:
logradouro: MÁRIO CHALBALD BISCAIA

N.º: 254 Complemento: APTO 34- BLOCO B1

Bairro: NOVO MUNDO Município: CURITIBA

CEP: 81050-240 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-10 Tecnólogo em Meio Ambiente Elaborar projetos ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação IFBSHICEMMCE6N1G

IBAMA - CTF/AIDA 26/04/2016 - 09:55:28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
4942956       20/07/2016 20/07/2016 20/10/2016

Dados básicos:
CPF: 324.401.478-00
Nome: TARIK GODOY DANGL PLAZA
Endereço:
logradouro: RUA TITO, 131
N.º: 131 Complemento: APTO 11
Bairro: BARRA FUNDA Município: SAO PAULO
CEP: 05051-000 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.

Chave de autenticação 2LH75PUHX5BDYW29

IBAMA - CTF/AIDA 20/07/2016 - 17:40:20



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
978093        21/07/2016 21/07/2016 21/10/2016

Dados básicos:
CPF: 411.905.649-04
Nome: JOSÉ RENATO TEIXEIRA DA SILVA
Endereço:
logradouro: RUA DIOMAR DALLEDONE, 67
N.º: 67 Complemento: CASA
Bairro: UBERABA Município: CURITIBA
CEP: 81560-730 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2511-20 Sociólogo Realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas
2511-20 Sociólogo Participar da gestão territorial e socioambiental
2511-20 Sociólogo Elaborar documentos técnico-científicos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.

Chave de autenticação 4Y2WQDM9N8FTATXL

IBAMA - CTF/AIDA 21/07/2016 - 09:19:25



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
219537        04/05/2016 27/04/2016 27/07/2016

Dados básicos:
CPF: 553.060.049-20

Nome: CARLOS ALBERTO SIMIONI

Endereço:
logradouro: RUA NOSSA SENHORA NAZARÉ, 716, AP 37

N.º: 716 Complemento: APARTAMENTO

Bairro: BOA VISTA Município: CURITIBA

CEP: 82540-130 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2511-20 Sociólogo Participar da gestão territorial e socioambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação TAAH1LFBE2LEQ1KH

IBAMA - CTF/AIDA 04/05/2016 - 08:24:22



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
5980713       28/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

Dados básicos:
CPF: 009.065.039-57

Nome: CAROLINA APARECIDA IAROSZ PACHECO

Endereço:
logradouro: RUA LEONARDO DA VINCI

N.º: 234 Complemento: SOB 3

Bairro: GUABIROTUBA Município: CURITIBA

CEP: 81510-390 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
23-2 Pequena Central Hidroelétrica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2511-20 Sociólogo Realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação UPEXMSB8GI54UNXG

IBAMA - CTF/AIDA 28/04/2016 - 10:27:31



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6567540       10/05/2016 10/05/2016 10/08/2016

Dados básicos:
CPF: 397.139.018-86
Nome: MARCELO GARCIA SILVEIRA
Endereço:
logradouro: RUA PROFESSORA MARIA JOSE GODOY
N.º: 260 Complemento: AP 09
Bairro: BOM RETIRO Município: CURITIBA
CEP: 80520-220 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2512-05 Economista Elaborar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade
econômica etc)

2512-05 Economista Executar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade
econômica etc)

2512-05 Economista Participar do planejamento estratégico e de curto prazo
2512-30 Economista Ambiental Analisar ambiente econômico

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.

Chave de autenticação W56UM8717KWV576E

IBAMA - CTF/AIDA 10/05/2016 - 17:30:57
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Anexo III – Termo de Referência emitido pelo Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP conforme Ofício nº 0735/2016/IAP/GP, de 11 de maio de 

2016 
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Anexo IV – Carta nº054/16 de 02 de junho de 2016 – Resposta ao 
Ofício nº 0735/2016/IAP/GP – Processo nº 14.073.647-3 



 
 

 
Carta nº054/16 
Data: 02/06/2016 
 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP 
Departamento de Licenciamento Estratégico – DLE 
Rua Engenheiros Rebouças, nº 1206 
CEP 80215-100, Curitiba - PR 
 
A/C: Jean Carlos Helferich 
 
 
Ref.: Resposta ao Oficio nº 0735/2016/IAP/GP – Processo nº 
14.073.647-3 
 

 

Prezado Senhor, 

 
A AAT Consultoria e Engenharia Ambiental, vem mui respeitosamente, 

na qualidade de empresa responsável pela elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), apresentar considerações em relação ao Termo de Referencia 
emitido para o empreendimento imobiliário Alphaville Paraná, com área de 
3.746.775,38m² (374,67 hectares), a ser implantado no município de Campo 
Largo. 
 

Conforme o item 11 do Termo de Referência anexo ao Ofício nº 
0735/2016/IAP/GP, de 11 de maio de 2016: 

Caso exista algum tipo de impedimento, limitação ou discordância para o 
atendimento de qualquer dos itens propostos neste Termo de Referência, sua 
omissão ou insuficiência deve ser justificada com argumentação objetiva, 
porém bem fundamentada, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO 
RECEBIMENTO DESTE TR. 

Sendo assim, segue considerações em relação ao escopo proposto no 
Estudo de Impacto Ambiental - EIA do empreendimento Alphaville Paraná, em 
elaboração: 

1) "Todos os mapas desse estudo deverão estar georreferenciados no 
datum SAD69 ou WGS84 no formato de coordenadas plantas 
(preferencialmente) ou geográficas, e apresentados numa escala compatível 
com as dimensões das áreas de influência direta e indireta da atividade, 
devendo ser claramente indicada e justificada a sua escolha" 



 
 

 

Propomos que os mapas sejam georreferenciados no datum SIRGAS 
2000, conforme a Resolução do Presidente do IBGE Nº 1, de 25 de fevereiro 
de 2005, que estabeleceu o Sistema de Referência Geocêntrico para as 
Américas (SIRGAS), em sua realização do ano de 2000 (SIRGAS2000), como 
novo sistema de referência geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro 
(SGB) e para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN). 

Esta resolução também estabeleceu neste período de transição, não 
superior a dez anos (25/02/2015), que os usuários deverão adequar e ajustar 
suas bases de dados, métodos e procedimentos ao novo sistema 
(SIRGAS2000). Essa mudança ocorre para qualquer um que necessite receber 
ou fornecer informações espaciais em escalas relevantes de e para o governo 
e de e para as instituições produtoras de cartografia no Brasil. Resumindo, para 
todos os que fazem uso ou produzem informações geográficas. 

Referencias Consultadas: 

IBGE. Acessado em: 30/05/2016. Disponível em: 
www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia 

 

2) "Todos os mapeamentos temáticos deverão ser apresentados em 
formato A1 para a Área de Influência Indireta, e formato A3 ou outro de melhor 
visualização para a Área de Influência Direta, justificando cada caso que não 
possa atender a essa exigência, por questões de base cartográfica ou para 
facilitar a apresentação dos dados disponíveis" 

Os mapeamentos da Área Expandida da Caracterização Ambiental para 
o Estudo de Impacto Ambiental, que possivelmente coincidirão com a Área de 
Influência Indireta, tem como fonte de dados secundários o estudo de 
Eutrofização em reservatórios:Gestão Preventiva – Estudo Interdisciplinar na 
Bacia do Rio Verde, PR e o Diagnóstico Ambiental da APA do Rio Verde 
(estudo cedido pela COMEC), os quais disponibilizam seus mapeamentos e 
dados geoespaciais da mesma porção em escala 1/100.000 em folha A4. 

Desta forma, propomos a apresentação dos mapas com base em 
informações de dados secundários na escala 1/85.000 em folha A3, sendo esta 
escala considerada apropriada, visto que a ampliação de dados em 1/100.000 
em escalas superiores não contribui para um maior detalhamento das 
informações. Além disso, a apresentação em folhas tamanho A3 facilita o 
manuseio das cópias físicas.  

 



 
 

 

 

 

3) "O EIA a ser elaborado deverá obrigatoriamente atender a itemização 
apresentada a seguir neste Termo de Referência, sendo que esta condição 
será observada quando da realização do check list" 

A proposta de itemização do EIA, considerando as modificações 
sugeridas no escopo do documento segue a seguir: 

 

Declaração de Equipe Técnica 

Apresentação 

Glossário 

Sumário 

1. Introdução 

2. Dados Cadastrais (identificação e caracterização do empreendimento) 

3. Caracterização Geral do Empreendimento (objetivos, justificativas, 

localização, descrição, etc.) 

4. Áreas de Estudo Ambiental (ver justificativa no item 5) 

5. Diagnóstico Ambiental 

Conforme descrito será realizado para a Área Expandida de Avaliação 

Ambiental com o uso de dados secundários e para a Área Específica de 

Análise Ambiental com dados primários. 

Caracteriza o Meio Físico por meio das seguintes disciplinas: Meteorologia 

(Clima e Condições Meteorológicas, Qualidade do Ar (Química Atmosférica), 

Níveis de Pressão Sonora (Ruídos)); Geologia (abrangendo inclusive a 

identificação de processos minerários, geotecnia e hidrogeologia); 

Geomorfologia; Pedologia; Hidrologia (tratando da morfometria da bacia, 

potamologia e qualidade da água). 

Já o Meio Biótico será caracterizado por meio da Flora (Fitofisionomias na Área 

Expandida de Avaliação Ambiental, e o levantamento Floristico, Fitossociolótico 

e das árvores isoladas na Área Específica de Análise Ambiental); e Fauna 

(mastofauna, avifauna, herpetofauna, ictiofauna e entomofauna). 



 
 

Por fim para o Meio Antrópico haverá a descrição da socioeconomia, 

patrimônio histórico, arqueológico e cultural. 

 

6. Fragilidades Ambientais (ver justificativa no item 8) 

7. Aspectos Legais e Normativos (incluindo Unidades de Conservação) 

8. Delimitação das Áreas de Abrangência de Impactos Ambientais (ver 

justificativa no item 8) 

Haverá a definição das áreas de abrangência ou influência para fins de 

caracterização de impacto ambiental. Neste sentido serão utilizadas as áreas e 

conceitos estabelecidos no TR, conforme segue: 

Área Diretamente Afetada – ADA 

Área de Influência Direta – AID 

Área de Influência Indireta – AII 

9. Prognóstico Ambiental (incluindo Compensação Ambiental) 

10. Medidas e Programas Ambientais 

11. Avaliação Ambiental multidisciplinar 

12. Análise Ambiental e Conclusões 

13. Referências Bibliográficas 

14. Anexos 

 

4) "Assinatura da equipe na pagina de rosto do EIA e rubrica dos 
mesmos em todas as demais paginas em pelo menos em uma das cópias" 

Devido aos critérios de Responsabilidade Técnica estabelecidos pelos 
diferentes Conselhos Regionais que regulamentam a profissão, propõe-se que 
a rubrica dos consultores seja realizadas apenas em seu(s) respectivo(s) 
parecer(es), mantendo a assinatura de todos os consultores do EIA na folha de 
rosto. 

 

5) Áreas de Estudos Ambientais e de Influência do Empreendimento 

Conforme descrito a seguir, o estudo irá considerar a delimitação de 
área de estudo, para fins do diagnóstico ambiental e posteriormente a definição 



 
 

das áreas de influência do empreendimento, ou de Abrangência de Impactos 
Ambientais. 

Segundo Sanchez (2006) existem duas abordagens para elaboração de 
estudos de impacto ambiental: 

- Exaustiva: busca um conhecimento quase que enciclopédico do meio e 
supõe que quanto mais se disponha de informação, melhor será a avaliação; 

- Dirigida pressupõe que só faz sentido levantar dados que serão 
efetivamente utilizados na analise dos impactos, ou seja, serão úteis para a 
tomada de decisões. Trabalha com hipóteses, neste caso a estimativa dos 
possíveis impactos decorrentes do empreendimento. 

O Estudo de Impacto Ambiental em elaboração vem sendo construído 
baseado numa miscelânea dessas abordagens, considerando que as áreas de 
estudo foram definidas por uma perspectiva exaustiva e o escopo das 
diferentes disciplinas de estudo foi definido de forma dirigida, baseado na 
tipologia do empreendimento. 

A escolha da alternativa de caracterizar ambientalmente uma 
determinada área, hipoteticamente mais abrangente que as de influência de 
impacto, permite definir com maior exatidão a real extensão dos impactos 
considerando os aspectos ambientais levantados e sua relação com o 
empreendimento em suas diferentes fases e etapas. 

Corroborando a isso, Sanchez (2006) cita que uma das funções dos 
estudos de base é fornecer dados para confirmar a identificação preliminar e 
para a previsão da magnitude dos impactos. Quanto mais se conhece sobre o 
meio maior a capacidade de prever impactos e gerenciá-los. Neste sentido, 
percebe a importância de uma definição precisa do atributo espacial na 
previsão e análise dos impactos ambientais, seja na abordagem qualitativa ou 
quantitativa (magnitude do impacto), fato que só poderá ser alcançado depois 
de analisado o meio ambiente e sua relação com o empreendimento proposto. 

Por fim, não se deve confundir área de estudo com área de influência. 
este ultimo termo designa a área geográfica que pode sofrer as conseqüências, 
diretas ou indiretas, do empreendimento. Portanto a área de influencia somente 
poderá ser conhecida depois de concluídos os estudos (SANCHEZ, 2006). 

O que se propõe para este Estudo de Impacto Ambiental - EIA é que 
haja a definição de duas áreas de caracterização ambiental e outras três para 
fins de abrangência ou influência de impacto ambiental. 

As áreas de estudo serão definidas em função do nível de detalhamento 
e fonte de informação, sendo elas: 



 
 

- Área Expandida de Avaliação Ambiental: será caracterizada por dados 
secundários, abrangendo superfícies externas e extensivas, sendo aquelas que 
não serão diretamente afetadas pelo empreendimento proposto, em geral será 
considerada a Bacia do Rio Verde a montante do reservatório da REPAR, 
podendo haver variações conforme a disciplina estudada; 

-Área Específica de Análise Ambiental: compreende a Fazenda 
Timbutuva, que terá parte de sua superfície diretamente afetada pelo 
empreendimento proposto. neste perímetro os estudos ambientais serão 
elaborados por dados primários, coletados in loco, com analise auxiliada por 
dados secundários. 

Depois de caracterizado o empreendimento proposto e entendida sua 
dinâmica, o cruzamento desses dados com as informações ambientais das 
diferentes áreas de estudo permitirá a delimitação ou espacialização, numa 
abordagem de estimativa ou prévia, das áreas possivelmente afetadas pelo 
empreendimento proposto, sejam eles benéficos ou adversos. 

Esta definição de áreas de abrangência de impacto foi conduzida 
conforme proposto no Termo de Referência, considerando as três Áreas: 

- Área Diretamente Afetada (ADA); 

- Área de Influência Direta (AID); 

- Área de Influência Indireta (AII). 

 

Referencias Consultadas: 

Sanchez, L. E., Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos. 
São Paulo, 2006. 

 

6) " 4.1.6. Ruídos e Vibração  -  Realizar o diagnóstico atual dos níveis 
de ruído e vibração existentes nos períodos noturno e diurno, adotando 
metodologia amplamente utilizada, priorizando pontos críticos (áreas 
residenciais, hospitais/unidades básicas de saúde, escolas, 
provados/comunidades, entre outros), com respectivo mapeamento." 

Em relação aos ruídos, conforme metodologia característica das obras 
realizadas em outros empreendimentos similares ao proposto, a empresa 
responsável pela construção do loteamento não realizará atividades em 
período noturno durante a fase de instalação, e durante a fase de operação do 
residencial, a tipologia do empreendimento tende a apresentar níveis de 



 
 

pressão sonora mínimos, causados eventualmente pela circulação de poucos 
veículos e que dificilmente irão gerar níveis acima do permitido em legislação. 
Tais características justificam a não realização de uma campanha noturna de 
medições de pressão sonora no local. 

Em relação a vibração, segundo Natanson (2015) o desconforto às 
pessoas que habitam ou trabalham na circunvizinhança à obra deve se 
caracterizar como os valores que impeçam as pessoas de executarem suas 
atividades normais por alteração de seu nível de concentração ou por 
impedirem o seu repouso. Não deve, portanto, ser confundido com a simples 
percepção do fenômeno de vibração. 

Iramina (1997) apud Pussoli (2015) afirmou que mesmo em níveis 
abaixo daqueles relacionados a danos estruturais, as perturbações ocorrem 
devido à resposta humana e não necessariamente devido a situações que 
possam oferecer perigo ou danos às estruturas. 

Estudos atuais apontam a demanda de estudos de vibração 
principalmente próximos às áreas de lavras de mineração com desmonte de 
rocha com explosivos, poucas vezes mencionando aplicações de 
monitoramento em obras de loteamentos ou residenciais. 

A distância entre a origem e o possível afetado é de grande influência, 
quanto menor a distância do emissor, maior a intensidade de vibrações, quanto 
mais distante menor essa intensidade. A distância pode ser descrita como 
inversamente proporcional à intensidade de vibrações. 

Além disso deve-se considerar que existem outras fontes de vibrações 
mais próximas da população regional que o próprio empreendimento proposto, 
como é o caso da rodovia BR-277 e da Estrada Mato Grosso. O trânsito 
frequente de caminhões e ônibus nestas vias se configura como elemento 
emissor de vibrações possivelmente maior que o tráfego interno de maquinário 
que realizará a terraplenagem do empreendimento. 

Sendo assim, entendemos que a necessidade de medição de vibrações 
no diagnóstico não se justifica, em virtude do distanciamento das atividades 
com os pontos críticos, como hospitais, escolas, áreas residenciais, entre 
outros. 

Referencias Consultadas: 

NATANSON, A. Monitoramento dos níveis de vibração e ruído em obras. 
Associação Brasileira dos Locadores de Equipamentos e Bens Móveis. São 
Paulo, 2015. 

PUSSOLI, R.E.K. Exploração mineral em áreas urbanas: minimização 
dos efeitos de ruído e vibração. Curitiba, 2015. 



 
 

 

7) "Se necessário corte de vegetação nas áreas de supressão onde 
houver árvores isoladas ou que não caracterizem uma população florestal, 
deverá ser utilizado o Censo Florestal (Inventário a 100%), visto que os 
levantamentos por amostragem só devem ser utilizados em populações com 
características comuns entre seus indivíduos. Para essas áreas de supressão, 
apresentar Inventário Florestal.” 

A concepção do projeto proposto para o empreendimento Alphaville 
Paraná priorizou ocupar áreas já antropizadas e com plantio comercial de 
eucaliptos. Porém, apesar de mínima, a supressão deverá ocorrer em áreas de 
sistema viário para ligação dos núcleos urbanos, para instalação de 
dispositivos de drenagem, bem como para otimizar o uso do solo tendo em 
vista perímetro irregular das áreas vegetadas. 

Desta forma, tendo vista que o projeto de urbanismo poderá sofrer 
alterações em decorrência da análise da proposta de ocupação e do Estudo de 
Impacto Ambiental - EIA pelos órgãos licenciadores ainda na fase de Licença 
Prévia (que não autoriza qualquer intervenção no local), propomos que o 
inventário das áreas de supressão seja apresentado para o pedido de 
supressão ou realizado como condicionante para a licença de instalação, fase 
onde o projeto já estará aprovado e consolidado, portanto não sujeito a 
alterações. 

 

8) "6.1. Passivos Ambientais”  

- “Inicialmente deverão ser destacados, de forma sintética, os fatores 
ambientais sensíveis da região em que foram identificados nos diagnósticos 
setoriais, tais como existência de corredores ecológicos ou fragmentos de 
vegetação de grande valor para a preservação da biodiversidade, 
suscetibilidade do solo a processos erosivos, presença de áreas cársticas, 
existência de espécies ameaçadas de extinção, existências de comunidades 
tradicionais, existência de Unidades de Conservação, área de mananciais de 
abastecimento público, entre outros.” 

Haverá um item específico de levantamento das Fragilidades Ambientais 
da Área Específica de Análise Ambiental, o qual, por meio de Análise por 
Múltiplos Critérios - MCE, considerando fatores ambientais como pedologia, 
declividade, vegetação e distancia de recursos hídricos, permitirá gerar um 
mapa de fragilidades que será inclusive utilizado para orientar a distribuição e 
espacialização do projeto urbanístico no terreno de modo compatível com os 
aspectos ambientais da Fazenda. 

 



 
 

- “Deverá ser apresentada síntese da qualidade ambiental da região do 
empreendimento sob os aspectos físicos, bióticos e socioeconômico (p. ex. 
qualidade do ar e da água, grau de antropização, etc),destacando-se as 
situações em que o empreendimento interferirá nas áreas/contextos 
ambientalmente sensíveis.” 

Tais questões serão abordadas na caracterização ambiental de cada 
disciplina do escopo do Diagnóstico, cujas interferências também serão 
tratadas no prognóstico do Estudo de Impacto Ambiental - EIA. 

 

- “Para o Meio Biótico deverá ser realizado e considerado o 
levantamento dos passivos ambientais, resultantes das intervenções realizadas 
durante a instalação e operação do empreendimento proposto.” 

Haverá um item no escopo de medidas e programas ambientais 
abordando essa questão. 

 

- “Apresentar a solução adequada e medidas necessárias para a 
recuperação ambiental dos passivos identificados, com proposição de 
Programa específico." 

Será tratado no item específico de caracterização das medidas e 
programas ambientais propostos pelo empreendimento. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Qualquer dúvida, ficamos à disposição, através do telefone (41) 3562-
2892 com Annelissa e/ou Izabella. 

Atenciosamente,  

 

 

 

Annelissa Gobel Donha 

AAT Consultoria & Engenharia Ambiental 
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Anexo V – Protocolo de Solicitação de Licença Prévia (LP) ao Instituto 
Ambiental do Paraná – IAP Número 14.073.647-3, de 09 de maio de 

2016 



Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA
Instituto Ambiental do Paraná - IAP

REQUERIMENTO DE LICENÇA

 Número do Requerimento
 IDENTIFICAÇÃO

17462
 Data de Cadastro

18/03/2016
 Modalidade

LP - Licença Prévia
 Situação

Protocolado
 Número do Protocolo

14.073.647-3
 Data de Protocolo

09/05/2016

CPF/CNPJ: 04.812.890/0001-97

Nome/Razão Social:

Atividade Específica:

Porte:

Atividade:

Endereço:

Coordenadas UTM (E-N):

Representante:

TIMBUTUVA EMPREENDIMENTOS LTDA.

Parcelamento de Solo

Loteamento

Excepcional (Área construída: 68.900,00 m2 - nº de funcionários: 460 - investimento:  R$144.000.000,00)

Rua Domingos Puppi, s/nº - 83608-652 - Campo Largo/PR

656041.8 - 7183178.2

---

 Limite Normativo Valor Informado

A atividade em questão está localizada em Área de Preservação Permanente? Não
A atividade em questão está localizada em Área de Reserva Legal? Não
O Empreendimento está localizado em área urbana; servida de toda infraestrutura necessária; em especial rede de esgoto e coleta de Não
Área total do empreendimento? 0,00
O empreendimento encontra-se inserido em área de manancial de abastecimento público? Não

CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE

ÁGUA UTILIZADA

  Origem Água   Tipo de Uso   Coordenadas UTM (E-N)Nº Ourtorga  Volume (m³/hora)

Rede Pública Humano e Empreendimento 58,49 -- --

EFLUENTES LÍQUIDOS

 Origem Efluente   Coordenadas UTM (E-N) Forma Tratamento  Destino Final  Vazão (m³/hora)  N° Outorga

Efluente de esgoto sanitário Rede Pública Rede Pública 119,63 -- --

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  Nome   Qualificação Profissional CelularTelefone

Walter Antônio Nogueira Junior Engenheiro civil (41)9679-8683(11)3030-5100

Instituto Ambiental do Paraná
Rua Engenheiro Rebouças, 1206 - 80215-100 - Curitiba-PR

Data/Hora Impressão:  09/05/2016 - 11:02:31 1Página 1/
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Anexo VI – Ofício nº 0735/2016/IAP/GP – Processo nº 14.073.647-3 
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Anexo VII – Certidão de Zoneamento emitida pelo Município de 
Campo Largo 
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Anexo VIII – Protocolo de Solicitação de Viabilidade para Água e 
Esgoto – SANEPAR no dia 13/06/2016, sob nº PHS 530/16 
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Anexo IX – Viabilidade na Companhia Campolarguense de Energia – 
COCEL sob nº FR.COCEL.009 no dia 13/06/2016 
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Anexo X – Perfis e diagramas de resistência das sondagens a 
percussão – SPT 















E:

INI. FIN.

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 7

OBRA: Alphaville INÍCIO: 25/03/2016 TÉRMINO: 25/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 901,00 COORD. N: 7183539,64 654884,46
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CAMADA VEGETAL0,20

ARGILA, PLÁSTICA, MOLE, COR MARROM

1,45

ARGILA, PLÁSTICA,MOLE A MÉDIA, COR
MARROM

2,00

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, POUCO
COMPACTO, COR VARIEGADA

5,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, POUCO
COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO,
COR VARIEGADA

7,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, POUCO
COMPACTO, COR VARIEGADA

8,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, 
MEDIANAMENTE COMPACTO A COMPACTO,
COR VARIEGADA

11,15

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



E:

INI. FIN.

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 8

OBRA: Alphaville INÍCIO: 25/03/2016 TÉRMINO: 25/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 892,00 COORD. N: 7182949,75 655487,48
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ARGILA COM RAIZ, PLÁSTICA, MOLE, COR
MARROM

1,95

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO,
MEDIANAMENTE COMPACTO, COR
VARIEGADA

4,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO,
COR VARIEGADA

6,15

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, MUITO
COMPACTO, COR VARIEGADA

7,14

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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E:

INI. FIN.

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Alisson

28/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

656127,94
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 
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24/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 914,00 COORD. N: 7183284,97

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 10

OBRA: Alphaville INÍCIO: 24/03/2016 TÉRMINO:

13,15
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30 cm INICIAIS

TRADO HELICOIDAL - THTRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA

30 cm FINAIS
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CAMADA VEGETAL0,45

ARGILA COM RAIZ, PLÁSTICA, MOLE, COR
MARROM

2,00

SILTE ARENOSO, POUCO PLÁSTICO, POUCO
COMPACTO, COR VARIEGADA

5,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, POUCO
COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO,
COR VARIEGADA

7,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO,
COR VARIEGADA

11,50

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, MUITO
COMPACTO, COR VARIEGADA

12,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO,
COR VARIEGADA13,15

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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E:

INI. FIN.

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 11

OBRA: Alphaville INÍCIO: 21/03/2016 TÉRMINO: 21/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 942,00 COORD. N: 7183373,18 656751,00
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 
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E
L
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'Á

G
U

A

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Foi encontrado N.A na profundidade de 2,19 mt.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

28/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Douglas
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30 cm INICIAIS

TRADO HELICOIDAL - THTRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA

30 cm FINAIS
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CAMADA VEGETAL0,08

ARGILA SILTOSA COM RAIZ, NÃO PLÁSTICA,
MOLE, COR MARROM

0,63

SILTE ARGILOSO, COM PEDREGULHOS, NÃO
PLÁSTICO, MOLE A MÉDIO, COR VERMELHO

2,90

SILTE POUCO ARENOSO, NÃO PLÁSTICO,
POUCO COMPACTO, COR VARIEGADA

5,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, POUCO E
MEDIANAMENTE COMPACTO, COR
VARIEGADA

7,90

SILTE, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO,
COR VARIEGADA

9,45

SILTE, NÃO PLÁSTICO, MUITO COMPACTO, 
COR VARIEGADA

10,45

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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E:

INI. FIN.

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Alisson

28/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

656792,80
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 

N
ÍV

E
L

 D
'Á

G
U

A

21/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 940,00 COORD. N: 7183605,70

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 12

OBRA: Alphaville INÍCIO: 21/03/2016 TÉRMINO:

8,13
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30 cm INICIAIS

TRADO HELICOIDAL - THTRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA

30 cm FINAIS
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CAMADA VEGETAL
0,65

SILTE, NÃO PLÁSTICO, FOFO, COR
AMARELADO

1,49

SILTE, NÃO PLÁSTICO, FOFO, COR
LARANJADO

2,45

SILTE, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO,

3,87

CALLIN ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, MUITO
COMPACTO, COR AMARELADA

6,50

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, MUITO
COMPACTO, COR VARIEGADA

8,13

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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E:

INI. FIN.

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 13

OBRA: Alphaville INÍCIO: 26/03/2016 TÉRMINO: 26/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 938,00 COORD. N: 7183891,31 657157,57
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 
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Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

28/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Alisson

10,15
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30 cm INICIAIS

TRADO HELICOIDAL - THTRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA

30 cm FINAIS

REVESTIMENTO 

N
.A

. 
=

 N
Ã

O
 F

O
I 

E
N

C
O

N
T

R
A

D
O

 E
M

 2
6

/0
3

/2
0

1
6

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

- - - - -
1

15
2

15
2

15 3 4

2
15

2
15

2
15 4 4

3
15

3
15

4
15 6 7

2
15

3
15

3
15 5 6

3
15

3
15

3
15 6 6

6
15

7
15

8
15 13 15

8
15

9
15

10
15 17 19

11
15

10
15

11
15 21 21

10
15

12
15

12
15 22 24

10
15

11
15

11
15 21 22

30
15 - - 30

15 -

CAMADA VEGETAL
0,60

ARGILA COM RAIZ, PLÁSTICA, MOLE, COR
MARROM

1,50

SILTE ARENOSO, POUCO PLÁSTICO, POUCO
COMPACTO, COR VARIEGADA

5,45

SILTE ARENOSO, POUCO PLÁSTICO,
MEDIANAMENTE COMPACTO A COMPACTO,
COR VARIEGADA

6,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO,
COR VARIEGADA

10,15

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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E:

INI. FIN.

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Alisson

29/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

657255,71

GRÁFICO
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 
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28/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 920,00 COORD. N: 7184253,97

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 14

OBRA: Alphaville INÍCIO: 28/03/2016 TÉRMINO:

6,50

CA
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30 cm INICIAIS

TRADO HELICOIDAL - THTRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA

30 cm FINAIS
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CAMADA VEGETAL
0,80

ARGILA, PLÁSTICA, MOLE, COR MARROM

2,45

SILTE, NÃO PLÁSTICO, POUCO COMPACTO,
COR ROXO

3,45

SILTE, NÃO PLÁSTICO, MEDIANAMENTE
COMPACTO, COR ROXO

4,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO,
MEDIANAMENTE COMPACTO A COMPACTO,
COR ROXO

6,50

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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INI. FIN.

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Alisson

29/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

657458,87
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 

N
ÍV

E
L

 D
'Á

G
U

A

28/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 931,00 COORD. N: 7184182,05

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 15

OBRA: Alphaville INÍCIO: 28/03/2016 TÉRMINO:

7,30
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30 cm INICIAIS

TRADO HELICOIDAL - THTRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA

30 cm FINAIS

REVESTIMENTO 

N
.A

. 
=

 N
Ã

O
 F

O
I 

E
N

C
O

N
T

R
A

D
O

 E
M

 2
8

/0
3

/2
0

1
6

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

- - - - -
2

15
2

15
2

15
4 4

2
15

2
15

3
15

4 5

3
15

2
15

2
15

5 4

3
15

3
15

3
15

6 6

3
15

2
15

3
15

5 5

4
15

5
15

6
15

9 11

6
15

7
15

7
15

13 14

20
15

25
15

- 45
25
15

CAMADA VEGETAL

0,90

SILTE, NÃO PLÁSTICO, POUCO COMPACTO,
COR ROXO

5,45

SILTE, NÃO PLÁSTICO, MEDIANAMENTE
COMPACTO, COR ROXO

7,29
SILTE, NÃO PLÁSTICO, MUITO COMPACTO,
COR ROXO

7,30

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Douglas

29/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

657616,34
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 
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28/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 939,00 COORD. N: 7183903,64

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 16

OBRA: Alphaville INÍCIO: 28/03/2016 TÉRMINO:

10,50
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CAMADA VEGETAL0,30

ARGILA SILTOSA COM RAIZ, POUCO PLÁSTICA,
MUITO MOLE, COR MARROM

1,20

ARGILA SILTOSA, POUCO PLÁSTICA, MOLE,
COR MARROM1,80

ARGILA SILTOSA, POUCO PLÁSTICA, MOLE A
MÉDIA, COR MARROM

3,45

SILTE, POUCO PLÁSTICO, RIJO, COR MARROM

8,45

SILTE, POUCO PLÁSTICO, DURO, COR
MARROM

10,49
SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO,
COR MARROM

10,50

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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INI. FIN.

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Douglas

30/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

657891,05
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 
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28/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 947,00 COORD. N: 7183884,32

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 17

OBRA: Alphaville INÍCIO: 28/03/2016 TÉRMINO:

11,25
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CAMADA VEGETAL0,40

ARGILA, PLÁSTICA, MOLE, COR MARROM

1,90

ARGILA, PLÁSTICA, MÉDIA, COR MARROM
2,45

SILTE, PLÁSTICO, MÉDIO, COR AMARELADO
COM VEIO PRETO

4,75

SILTE, PLÁSTICO, RIJO, COR AMARELADO
COM VEIO PRETO5,45

SILTE, NÃO PLÁSTICO, RIJO, COR VARIEGADA

10,50

SILTE, NÃO PLÁSTICO, DURO, COR
VARIEGADA11,14

SILTE, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO, COR
VARIEGADA

11,15

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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E:

INI. FIN.

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Douglas

30/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

658127,04
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 
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28/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 932,00 COORD. N: 7184110,06

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 18

OBRA: Alphaville INÍCIO: 28/03/2016 TÉRMINO:

12,14
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CAMADA VEGETAL0,40

ARGILA, PLÁSTICA, MOLE A MEDIA, COR
MARROM

2,15

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, POUCO
COMPACTO, COR VARIEGADA

4,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO,
MEDIANAMENTE COMPACTO, COR
VARIEGADA

9,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO,
COR VARIEGADA

12,14

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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E:

INI. FIN.

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Douglas

30/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

658224,98
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 
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29/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 946,00 COORD. N: 7183679,15

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 19

OBRA: Alphaville INÍCIO: 29/03/2016 TÉRMINO:

8,50
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TRADO HELICOIDAL - THTRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA

30 cm FINAIS
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CAMADA VEGETAL0,41

ARGILA COM RAIZ, PLÁSTICA, MOLE, COR
MARROM

1,80

ARGILA, PLÁSTICA, MOLE A MEDIA, COR
MARROM

3,45

SILTE, PLÁSTICO, MEDIA, COR VARIEGADA

5,45

SILTE, PLÁSTICO, RIJO, COR VARIEGADA

7,45

SILTE, NÃO PLÁSTICO, DURO, COR
VARIEGADA

8,50

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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E:

INI. FIN.

Homero Halila Pereira

1/100 Janaina Douglas

30/03/2016 1

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR:

A
V

A
N

Ç
O

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

Não foi encontrado N.A.

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°: FOLHA:

657951,77

GRÁFICO
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) AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            

REVESTIMENTO: 2.00 m 
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29/03/2016

LOCAL: Fazenda Timbutuva - Campo Largo COTA: 959,00 COORD. N: 7183412,05

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA SONDAGEM À PERCUSSÃO Furo 20

OBRA: Alphaville INÍCIO: 29/03/2016 TÉRMINO:

9,15
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30 cm INICIAIS

TRADO HELICOIDAL - THTRADO CAVADEIRA - TC CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA

30 cm FINAIS
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CAMADA VEGETAL0,45

ARGILA, PLÁSTICA, MOLE, COR MARROM

1,80

ARGILA, PLÁSTICA, MÉDIA, COR MARROM
2,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, POUCO
COMPACTO, COR VARIEGADA

4,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO,
MEDIANAMENTE COMPACTO A COMPACTO,
COR VARIEGADA

7,45

SILTE ARENOSO, NÃO PLÁSTICO, COMPACTO,
COR VARIEGADA

9,15

LIMITE DA SONDAGEM

NOTA:
Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma
NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples
Reconhecimento com SPT.
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Anexo XI – Levantamento planialtimétrico fornecido pelo 
empreendedor, datado de 2016 
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Anexo XII – Resultados Analíticos das Amostras de Solos 
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Anexo XIII – Método de cálculo do Índice de Qualidade da Água – IQA 



 Memorial descritivo 
 

 
 

1 
 

METODOLOGIA E MEMORIAL DE CÁLCULO PARA O ÍNDICE DE 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Metodologia 

O Índice de Qualidade das Águas – IQA foi criado em 1970 nos Estados Unidos 
pela “National Sanitation Foundation” e começou a ser utilizado pela CETESB cinco 
anos mais tarde com algumas adaptações (CETESB, 2010). Nas décadas seguintes, 
outros Estados brasileiros adotaram o IQA, como principal indicador da condição de 
seus corpos d’água. Fundamentado nessas adaptações o presente estudo utilizou a 
metodologia proposta pela ANA (2005) e, para o cálculo da qualidade do parâmetro 
(qi), utilizaram-se as regressões polinomiais descritas pelo MMA (2005). 

O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta do corpo hídrico 
visando seu uso para o abastecimento público após tratamento. Este índice é 
composto por nove parâmetros para cálculo, os quais, em sua maioria, são indicadores 
de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos. 

Os parâmetros que compõem o cálculo do IQA são oxigênio dissolvido (OD), 
coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), temperatura, 
nitrogênio total, fósforo total, turbidez e sólidos totais.  

Além de seu peso (w), cada parâmetro possui um valor de qualidade (q), obtido 
do respectivo gráfico de qualidade em função de sua concentração ou medida. O valor 
de qualidade do parâmetro (qi) também pode ser determinado através das equações 
dos parâmetros do Índice de Qualidade das Águas, obtidas a partir de regressões 
polinomiais e programas computacionais. Para cada parâmetro, o valor de qi pode 
resultar em valores diversos, isto porque o mesmo, para ser calculado, segue 
diferentes condições e critérios dependendo diretamente do resultado das análises 
laboratoriais apresentadas (MMA, 2005).  

Cabe destacar, no entanto, que a avaliação da qualidade da água obtida pelo 
IQA apresenta limitações, já que este índice não analisa outros parâmetros importantes 
para o abastecimento público, tais como substâncias tóxicas (ex.: metais pesados, 
pesticidas, compostos orgânicos), protozoários patogênicos e substâncias que 
interferem nas propriedades organolépticas da água. 

Destaca-se também que mesmo o índice de qualidade de água possui pontos 
limitantes e fragilidades em virtude da ausência de alguns parâmetros para a avaliação 
da potabilidade das águas, sendo um instrumento para avaliação complementar. 

Utilizando os resultados das análises, calculou-se o IQA – Índice de Qualidade 
de Água na área do empreendimento: 
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Onde: IQA = Índice de Qualidade das Águas (0 ≤ IQA ≤ 100). 
 qi = qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 100, obtido do respectivo gráfico de qualidade, 
 em função de sua concentração. 
 wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância para a conformação 
 global da qualidade. 

Para cada um destes nove parâmetros citados, é estabelecido um peso (w) fixo 
em função da sua importância para a conformação global da qualidade da água, 
conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Parâmetros de Qualidade da Água do IQA e respectivo peso 

Parâmetro de Qualidade da Água Peso (w) 

Saturação Oxigênio Dissolvido 0,17 

Coliformes termotolerantes 0,15 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20)
* 0,10 

Temperatura 0,10 

Nitrogênio Total 0,10 

Fósforo Total 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos Totais 0,08 

Nota: * DBO5,20 corresponde a quantidade de oxigênio consumido durante 5 dias em uma temperatura de 20°C. 

Além de seu peso (w), cada parâmetro possui um valor de qualidade (q), obtido 
a partir do respectivo gráfico de qualidade em função de sua concentração, conforme a 
Figura 1. 
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Quando CT >100.000 NMP 100mL

-1
 o valor de q será 2. 

 
Quando DBO >30 o valor de q será 2; 

Quando DBO < 1 o valor de q será 100. 

 

 
Quando PT >3,26, o valor de q será 2. 

 

 
Quando N >22,58 o valor de q será 1. 

 

 
Quando Sat >140% o valor de q será 50. 

 

 
Quando pH <2 ou >12, o valor de q será 0. 
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Quando STD >500, o valor de q será 20. 

 
 

 

 
Quando Turbidez > 100, o valor de q será 5. 

 
Fonte: IQADATA, 2015. 

Figura 1 – Curvas médias de variação dos parâmetros de qualidade das águas para o 
cálculo de IQA 

 

O valor de qualidade do parâmetro (qi) também pode ser determinado através 
das equações dos parâmetros do Índice de Qualidade das Águas, obtidas a partir de 
regressões polinomiais e programas computacionais. Para cada parâmetro, o valor de 
qi pode resultar em valores diversos, isto porque o mesmo, para ser calculado, segue 
diferentes condições e critérios dependendo diretamente do resultado das análises 
laboratoriais apresentadas (MMA, 2005). 

Deste modo, segue a metodologia e memorial descritivo dos cálculos das 
respectivas equações para os nove parâmetros aplicáveis e o valor do q para cada 
ponto de análise da água na área em estudo. 
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Memorial de cálculo 

1 Oxigênio Dissolvido 

No que se refere ao Oxigênio Dissolvido (OD), para a determinação do q, 
primeiramente é necessário realizar a conversão da concentração de Oxigênio 
Dissolvido para Saturação de Oxigênio na amostra. O software IQAData realiza tal 
conversão por meio da equação expressa na Tabela 2:  

 

Tabela 2 – Determinação do valor de Saturação de oxigênio a partir da concentração de 
Oxigênio dissolvido (qi) 

Equação 
Sat=OD*100/((-0,00007*temp^3+0,0074*temp^2-0,3938*temp+14,559)* 

(-0,0001*altitude+0,9964)) 

Observações 

Sat = Saturação de Oxigênio (%) 

temp = Temperatura (°C) 

OD = Oxigênio Dissolvido (mgL-1) 

 

Realizada a conversão, calcula-se a Saturação de Oxigênio por meio da 
equação apresentada na Tabela 3, relacionando a uma condicional específica:  

 

Tabela 3 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) 

Equação 

q=SE(SAT<0,5;0;SE(SAT<101;-0,00000000000436* 

SAT^6+0,00000002020224*SAT^5-0,00000716985033* 

SAT^4+0,00073611541129*SAT^3-0,01962133103734* 

SAT^2+0,7820755492492*SAT+0,07482920646362; 

SE(SAT<140,1;-0,0057*SAT^2+0,8052*SAT+75,529;50))) 

Observações 

Sat = Saturação de Oxigênio (%) 

 

Quando Sat < 0,5%, o valor de q será 0. 

Quando Sat > 140% o valor de q será 50. 

 

Na Tabela 3 são apresentados os valores de q para os pontos de análise da 
qualidade da água, calculados pelo software a partir do resultado analítico da % de 
Saturação de Oxigênio, aplicados à condicional presente na equação citada acima.  

Para as quinze (15) amostragens realizadas na área de análise, elenca-se na 
Tabela 4, os valores referentes ao % de Saturação de Oxigênio e a qualidade 
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respectiva ao ponto em questão, calculados pelo IQAData, com base nas informações 
supracitadas.  

 

Tabela 4 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) nos pontos de análise da 
qualidade da água 

Ponto  
OD 

% Saturação 
qi 

P01 72,10 75,36 

P02 67,56 69,00 

P03 80,01 85,34 

P04 88,23 93,39 

P05 79,13 84,33 

P06 84,18 89,79 

P07 72,68 76,15 

P08 73,90 77,78 

P09 77,13 81,92 

P10 52,30 46,79 

P11 73,76 77,59 

P12 77,42 82,28 

P13 81,81 87,35 

P14 66,57 67,58 

P15 80,40 85,79 

2 Coliformes Termotolerantes 

Referente ao parâmetro Coliformes Termotolerantes (E.Coli), para a 
determinação do qi, o software aplica a equação contida na Tabela 5. A equação 
condiciona o parâmetro no quesito em que, ao assumir Coliformes Termotolerantes 
acima de 100.000 NMP/100 mL, o resultado para o qi será igual a 02, caso seja abaixo 
do valor citado, aplicar-se-á a equação “(EXP(-0,05*LN(CT)-3,50713*(1/CT)-
3,816887*((1/CT)^2)+4,38849*(EXP(1/CT))-0,0178695*(LN(CT))^2)))”. 
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Tabela 5 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) 

Equação 
q=SE(CT>100000;2;(EXP(-0,05*LN(CT)-3,50713*(1/CT)-3,816887* 

((1/CT)^2)+4,38849*(EXP(1/CT))-0,0178695*(LN(CT))^2))) 

Observações 

CT = Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) 

 

Quando CT > 100.000, o valor de q será 02. 

 

Na Tabela 6 são apresentados os valores de qi para os pontos de análise da 
qualidade da água na área de estudo, calculados a partir do resultado analítico do 
parâmetro Coliforme Termotolerante (NMP/100 mL). 

Tabela 6 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) nos pontos de análise da 
qualidade da água 

Ponto  
Coliformes 

Termotolerantes 
(NMP/100mL) 

qi 

P01 556,00 28,29 

P02 231,00 36,27 

P03 4611,00 14,81 

P04 3044,00 17,08 

P05 1842,00 20,14 

P06 2098,00 19,32 

P07 41,00 53,35 

P08 142,00 40,77 

P09 169,00 39,13 

P10 41,00 53,35 

P11 435,00 30,79 

P12 393,00 31,64 

P13 262,00 35,14 

P14 457,00 30,38 

P15 15531,00 9,41 
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3 Potencial Hidrogeniônico – pH 

O cálculo do qi para o parâmetro pH é apresentado na . 

Tabela 7. 

Tabela 7 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) 

 

Equação 

q=SE(PH<2;0;SE(PH<3,01;4*PH-8;SE(PH<7,01;-0,358* 

PH^3+10,29*PH^2-53,4*PH+81,2;SE(PH<7,51;8*PH+33; 

SE(PH<8,01;-16*PH+213;SE(PH<10,51;2,8553*PH^3-73,364* 

PH^2+590,73*PH-1407,4;SE(PH<12,01;-7,33*PH+89;0))))))) 

Observações 

PH = Potencial Hidrogeniônico  

 

Quando pH < 2 ou > 12, o valor de q será 0. 

 

Na Tabela 8 são apresentados os valores de qi para os pontos de análise da 
qualidade da água na área de estudo, calculados a partir do resultado analítico do 
parâmetro pH, pelo programa IQAData. 

 

Tabela 8 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) nos pontos de análise da 
qualidade da água 

Ponto  pH qi 

P01 7,46 92,68 

P02 7,44 92,52 

P03 7,45 92,60 

P04 7,51 92,84 

P05 7,55 92,20 

P06 7,56 92,04 

P07 7,54 92,36 

P08 6,49 70,19 

P09 6,55 72,29 

P10 6,55 72,29 
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Ponto  pH qi 

P11 6,55 72,29 

P12 6,74 79,12 

P13 6,56 72,65 

P14 6,91 85,42 

P15 7,00 88,82 

4 Demanda Bioquímica de Oxigênio 

Referente à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para a determinação do qi 
o software aplicado faz uso da equação apresentada na Tabela 9. 

Tabela 9 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) 

Equação 
q=SE(DBO<1;100;SE(DBO<30,1;0,00019392*DBO^4-0,01647577* 

DBO^3+0,5784756*DBO^2-10,87058272*DBO+99,3017002;2)) 

Observações 

DBO = Concentração da demanda bioquímica de Oxigênio 

 

Quando DBO > 30, o valor de q será 2; 

Quando DBO < 1, o valor de q será 100. 

 

Na Tabela 10 são apresentados os valores de qi para os pontos de análise da 
qualidade da água na área de estudo, calculados a partir do resultado analítico do 
parâmetro DBO, por meio do programa IQAData. 

Tabela 10 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) nos pontos de análise da 
qualidade da água 

Ponto  DBO qi 

P01 1,50 84,24 

P02 1,50 84,24 

P03 1,50 84,24 

P04 1,50 84,24 

P05 1,50 84,24 

P06 1,50 84,24 

P07 1,50 84,24 
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Ponto  DBO qi 

P08 1,50 84,24 

P09 1,50 84,24 

P10 1,50 84,24 

P11 1,50 84,24 

P12 1,50 84,24 

P13 1,50 84,24 

P14 1,50 84,24 

P15 1,50 84,24 

 

Visto que as análises realizadas para o parâmetro DBO nos pontos de 
amostragem terem apresentado “valor não quantificável” (concentração abaixo de 3,0 
mgDBO5,20/L), foi estipulado uma concentração intermediária de 1,50 mgDBO5,20/L para 
esses respectivos pontos, garantindo a fidedignidade na representação do parâmetro 
ao apresentar um valor que não superestime ou subestime a qualidade da mesma.  

5 Nitrogênio Total 

O cálculo do qi para o parâmetro Nitrogênio Total é aplicado junto ao IQAData, 
que realiza o calculo do qi por meio da equação presente na Tabela 11. 

Tabela 11 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) 

Equação 

q=SE(N<2,26;-20,815*N+98;SE(N<6,78;-5,3144*N+63; 

SE(N<11,29;-3,7644*N+52,5;SE(N<13,55;-1,3286* 

N+25;SE(N<15,81;-0,8614*N+18,575;SE(N<22,58; -0,4429*N+12;1)))))) 

Observações 

N = Concentração de Nitrogênio Total 

 

Quando DBO > 22,58, o valor de q será 1. 

 

Na Tabela 12 são apresentados os valores de qi para os pontos de análise da 
qualidade da água, calculados a partir do resultado analítico do parâmetro Nitrogênio 
Total. 
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Tabela 12 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) nos pontos de análise da 
qualidade da água 

Ponto  N qi 

P01 0,96 78,02 

P02 0,65 84,47 

P03 0,65 84,47 

P04 0,64 84,24 

P05 0,61 85,30 

P06 0,59 85,72 

P07 0,56 86,34 

P08 3,16 46,21 

P09 0,50 87,59 

P10 0,50 87,59 

P11 2,41 50,19 

P12 2,87 47,75 

P13 0,64 84,68 

P14 0,61 85,30 

P15 0,67 84,05 

Vale ressaltar que o valor referente à concentração de Nitrogênio total na 
amostra é constituído da soma das concentrações de Nitritos, Nitratos e Nitrogênio 
Kjeldal.  

Visto que algumas das análises realizadas nos pontos de amostragem terem 
apresentado “valor não quantificável” para os parâmetros Nitritos e Nitratos 
(concentração abaixo de 0,01 mg/L), foi estipulado uma concentração intermediária de 
1,50 mg/L para esses respectivos pontos, garantindo a fidedignidade na representação 
do parâmetro ao apresentar um valor que não superestime ou subestime a qualidade 
dos mesmos.  

6 Fósforo total 

Para o cálculo do qi para o parâmetro Fósforo Total é aplicado a equação 
presente na Tabela 13.  
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Tabela 13 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) 

Equação 

q=SE(PT<0,33;-184,05*PT+100;SE(PT<0,65;-39,877*PT+53; 

SE(PT<3,26;-1,66673*PT^5+16,41037*PT^4-61,41843* 

PT^3+111,768*PT^2-110,67763*PT+66,10162;2))) 

Observações 

PT = Fosforo Total 

 

Quando PT > 3,26, o valor de q será 2. 

 

Na Tabela 14 são apresentados os valores de qi para os pontos de análise da 
qualidade da água, calculados a partir do resultado analítico do parâmetro Fósforo 
Total, calculado pelo software IQAData. 

Tabela 14 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) nos pontos de análise da 
qualidade da água 

Ponto  PT qi 

P01 0,04 92,64 

P02 0,05 90,80 

P03 0,65 84,47 

P04 0,64 84,68 

P05 0,61 85,30 

P06 0,59 85,72 

P07 0,56 86,34 

P08 3,16 46,21 

P09 0,50 87,59 

P10 0,50 87,59 

P11 2,41 50,19 

P12 2,87 47,75 

P13 0,64 84,68 

P14 0,61 85,30 

P15 0,67 84,05 
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7 Turbidez 

Quanto a Turbidez, para a determinação do qi, o programa utilizado (IQAData) 
aplica a equação contida na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) 

Equação 
q=SE(TU<100,1;-0,0001072*TU^3+0,0236597*TU^2-2,0909091* 

TU+96,6783217;5) 

Observações 

TU = Turbidez 

 

Quando TU > 100, o valor de q será 5. 

 

Na Tabela 16 são apresentados os valores de qi para os pontos de análise da 
qualidade da água, calculados a partir do resultado analítico do parâmetro Turbidez. 

Tabela 16 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) nos pontos de análise da 
qualidade da água 

Ponto  TU qi 

P01 9,84 78,29 

P02 29,30 53,03 

P03 27,70 54,64 

P04 28,40 53,94 

P05 12,70 73,72 

P06 29,20 53,13 

P07 8,22 81,03 

P08 8,83 79,99 

P09 15,60 69,41 

P10 16,60 68,00 

P11 13,00 73,26 

P12 13,10 73,11 

P13 9,74 78,46 

P14 5,00 86,80 
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Ponto  TU qi 

P15 20,70 62,58 

8 Sólidos Totais Dissolvidos 

Quanto aos Sólidos Totais Dissolvidos, para a determinação do qi, aplica-se a 
equação contida na Tabela 17, pelo programa IQAData.  

Tabela 17 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) 

Equação 

q=SE(STD<500,1;-0,0000000000000617*STD^6+ 

0,0000000001074524*STD^5-0,0000000738123725* 

STD^4+0,0000253297421747*STD^3-0,004601945763631* 

STD^2+0,311612609886652*STD+79,032457;20) 

Observações 

STD = Sólidos Totais Dissolvidos 

 

Quando STD > 500, o valor de q será 20. 

 

Na Tabela 18 são apresentados os valores de qi para os pontos de análise da 
qualidade da água, calculados a partir do resultado analítico do parâmetro Sólidos 
Totais Dissolvidos. 

Tabela 18 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) nos pontos de análise da 
qualidade da água 

Ponto  STD qi 

P01 108,00 82,36 

P02 117,00 81,43 

P03 107,00 82,46 

P04 92,00 83,86 

P05 79,00 84,86 

P06 93,00 83,77 

P07 51,00 85,85 

P08 59,00 85,78 

P09 15,00 82,75 
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Ponto  STD qi 

P10 54,00 85,85 

P11 65,00 85,60 

P12 64,00 85,64 

P13 57,00 85,82 

P14 80,00 84,79 

P15 84,00 84,50 

9 Temperatura 

Referente à Temperatura, para a determinação do qi, o programa IQAData 
aplica a equação presente na Tabela 19. 

Tabela 19 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) 

Equação 
q=SE(TEMP<0,1;3,8*TEMP+93;-0,0076*TEMP^3 + 0,5093* 

TEMP^2 - 12,16*TEMP + 121,27) 

Observações TEMP = Temperatura de referência – Temperatura do ponto de coleta 

 

Na Tabela 20 são apresentados os valores de qi para os pontos de análise da 
qualidade da água, calculados a partir dos resultados da Temperatura. 

Tabela 20 – Determinação do valor de qualidade do parâmetro (qi) nos pontos de análise da 
qualidade da água 

Ponto  TEMP qi 

P01 1,40 105,22 

P02 1,40 105,22 

P03 1,40 105,22 

P04 0,60 114,16 

P05 0,60 114,16 

P06 0,10 120,06 

P07 0,40 116,49 

P08 1,30 106,31 
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Ponto  TEMP qi 

P09 0,60 114,16 

P10 0,80 111,86 

P11 0,30 117,67 

P12 0,10 120,06 

P13 0,00 93,00 

P14 -0,10 92,62 

P15 -1,60 86,92 

 

Os resultados do IQA obtidos através da aplicação da fórmula do Índice de 
Qualidade da Água são classificados em faixas, que variam entre os estados 
brasileiros. Cabe destacar que o software IQAData encontra-se configurado segundo 
as faixas de IQA preconizada pela ANA – Agência Nacional de Águas para o Estado do 
Paraná (ANA, 2005), os quais estão demonstrados na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Classificação de valores de IQA 

Faixas de IQA Avaliação da Qualidade das Águas 

91-100 Ótima 

71-90 Boa 

51-70 Regular 

26-50 Ruim 

0-25 Péssima 

 

Os resultados constantes a campanha de análise realizada nos quinze pontos 
amostrais do empreendimento foram inseridos no programa IQAData, que por meio das 
equações aplicadas a cada parâmetro explanado acima, conduziu aos resultados do qi 
apresentados na Tabela 22.  
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Tabela 22 – Resultados de qi por parâmetros para os pontos amostrados 

Ponto de 
coleta 

Parâmetro (qi) 

Coliformes 
Termotolerantes 

(E. coli) 
(NMP/100 ML) 

pH 
DBO5,20 

(mg/L) 

Nitrogênio 
Total 

(mg/L) 

Fósforo 
Total 

(mg/L) 

Temperatura 

(°C) 

Turbidez 

(NTU) 

Sólidos 
Totais 

(mg/L) 

OD 

(mg/L) 

P01 28,29 92,68 84,24 78,02 92,64 105,22 78,29 82,36 75,36 

P02 36,27 92,52 84,24 84,47 90,80 105,22 53,03 81,43 69,00 

P03 14,81 92,60 84,24 84,47 84,47 105,22 54,64 82,46 85,34 

P04 17,08 92,84 84,24 84,24 84,68 114,16 53,94 83,86 93,39 

P05 20,14 92,20 84,24 85,30 85,30 114,16 73,72 84,86 84,33 

P06 19,32 92,04 84,24 85,72 85,72 120,06 53,13 83,77 89,79 

P07 53,35 92,36 84,24 86,34 86,34 116,49 81,03 85,85 76,15 

P08 40,77 70,19 84,24 46,21 46,21 106,31 79,99 85,78 77,78 

P09 39,13 72,29 84,24 87,59 87,59 114,16 69,41 82,75 81,92 

P10 53,35 72,29 84,24 87,59 87,59 111,86 68,00 85,85 46,79 

P11 30,79 72,29 84,24 50,19 50,19 117,67 73,26 85,60 77,59 

P12 31,64 79,12 84,24 47,75 47,75 120,06 73,11 85,64 82,28 

P13 35,14 72,65 84,24 84,68 84,68 93,00 78,46 85,82 87,35 

P14 30,38 85,42 84,24 85,30 85,30 92,62 86,80 84,79 67,58 

P15 9,41 88,82 84,24 84,05 84,05 86,92 62,58 84,50 85,79 
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Dessa forma, o IQA obtido para os pontos amostrados na Área Específica de 
Análise Ambiental é apresentado na Tabela 23 abaixo. 

Tabela 23 – IQA para os pontos analisados 

Ponto de 
Amostragem 

IQA 
Classificação da Qualidade 

da Água 

P01 72,35 BOA 

P02 71,87 BOA 

P03 66,17 REGULAR 

P04 68,44 REGULAR 

P05 71,39 BOA 

P06 69,52 REGULAR 

P07 81,92 BOA 

P08 71,04 BOA 

P09 75,81 BOA 

P10 72,02 BOA 

P11 69,10 REGULAR 

P12 70,62 BOA 

P13 74,62 BOA 

P14 71,09 BOA 

P15* 60,65 REGULAR 
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512015000890-0, Programa de Mestrado em Sistemas e Processos Industriais PPGSPI, 
Programa de Mestrado em Tecnologia Ambiental (PPGMTA), UNISC, 2015. Disponível em: 
http://www.unisc.br/ppgspi. 
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Anexo XIV – Método de cálculo da Avaliação Integrada de Qualidade 
da Água – AIQA 
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METODOLOGIA E MEMORIAL DE CÁLCULO PARA O AIQA – 
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Metodologia 

O AIQA – Avaliação Integrada da Qualidade da Água é um cálculo baseado no 
método de Programação por Compromissos – MPC (UNESCO, 1987 apud IAP, 2005). 
As classes de qualidade são estabelecidas por critérios da Resolução CONAMA 
357/2005. 

O Método da Programação de Compromissos caracteriza-se por um processo 
interativo, geralmente com estabelecimento progressivo das preferências por parte do 
decisor, até que seja atingida uma solução satisfatória (GOLÇALVES, 2008). 

Segundo o IAP, para relacionar aspectos da qualidade das águas que não 
apresentam correlações obvias, ou para os quais os métodos estatísticos são limitados, 
pode-se empregar alternativas metodológicas de multiobjeto. Dentre elas, a 
programação de compromissos baseia-se em uma noção geométrica de “melhor”. 

No método, são identificadas soluções que estão mais próximas à solução ideal 
mediante o uso de uma medida de proximidade. Considera-se esta medida como 
sendo a distância que as separa de uma solução ideal, ou seja, dos limites máximos 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para as classes de enquadramento. 

O ponto mais significativo desta estratégia baseia-se na sua flexibilidade de 
adaptação às mais variadas situações de aplicação, podendo-se considerar tantas 
variáveis quantas forem necessárias para a adequada calibração do modelo. 

O IAP utilizou o modelo expandido para considerar três dimensões analíticas: a 
da qualidade físico-química, a da qualidade bacteriológica e a da qualidade 
ecotoxicológica. 

O modelo da Figura 1 apresenta apenas duas destas dimensões para facilitar a 
visualização da aplicação da metodologia. 
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Figura 1 – Representação da variação da qualidade das águas sob os aspectos Físico-
químicos e Ecotoxicológico 

A metodologia identifica as soluções que estão mais próximas da solução ideal 
mediante o uso de medida de proximidade, que é definida como sendo a distância que 
as separa de uma dada solução ideal. Esta solução é definida como vetor. 

A Solução de compromissos fica operacionalmente definida pela equação: 

 

Onde: 

 X’: vetor de decisões 

 X: conjunto das soluções viáveis 

 fi: função objetiva para o critério i 

 α e s: parâmetros dados 

Esta metodologia permite comparar o ponto representativo do estado da 
qualidade das águas de um ou mais mananciais com um ponto ideal (E) teorizado por 
Paretto (80/20). A partir desse conceito poderiam ser definidas infinitas classes de 
qualidade de água. 



Avaliação Integrada de 
Qualidade da Água 

Memorial descritivo 
 

 
 

3 
 

Entre os parâmetros avaliados estão: alcalinidade total, cádmio, chumbo, cobre, 
condutividade, cromo, DBO, DQO, Dureza total, fósforo total, mercúrio, nitratos, nitritos, 
nitrogênio amoniacal, nitrogênio total kjeldahl, oxigênio dissolvido, pH, saturação de 
oxigênio, sólidos totais, sólidos suspensos, sólidos totais dissolvidos, surfactantes, 
temperatura da amostra, temperatura do ar, turbidez, zinco, Escherichia coli, coliformes 
totais e toxicidade aguda em Daphnia magna (CONAMA, 2005). 

A partir do resultado do IQA é possível caracterizar a amostra de acordo com a 
compatibilidade com as classes do Conama, como demostra a Figura 2. 

 
Fonte: IAP, 2005. 

Figura 2 – Classes de qualidade da água conforme AIQA 

Dentre as vantagens desse indicador está a possibilidade de comparação com 
os resultados da Resolução CONAMA nº 357/2005, bem como o fato de ser um índice 
que engloba os parâmetros biológicos e os metais pesados. 

Deste modo, segue o memorial de cálculo da AIQA para vinte e quatro dos 
parâmetros aplicáveis (oxigênio dissolvido, pH, temperatura da amostra, temperatura 
do ar, alcalinidade total, DBO, DQO, fósforo total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, 
nitrogênio kjeldahl, sólidos totais, turbidez, Escherichia coli, surfactantes, fenóis, 
cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel e zinco) e o valor do AIQA para cada 
ponto de amostragem na Área Específica de Análise Ambiental. Cabe ressaltar que 
não feita análise de toxicidade com Daphnia magna, sendo assim o cálculo foi 
normalizado apenas para os vetores físico-químico e bacteriológico, excetuando, dessa 
forma, o vetor de ecotoxicidade. 
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Memorial de cálculo 

1. Resultados dos parâmetros 

Na Tabela 1 e na Tabela 2 são apresentados os resultados analíticos das 
amostras coletadas na Área Específica de Análise Ambiental. 
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Tabela 1 – Resultados das análises de água na Área Específica de Análise Ambiental – P01 ao P08 

Parâmetros Unidade LQ P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 
VMP 

CONAMA 
375/2005 

Alcalinidade total mg/L 5 56,1 58,3 45,9 42,3 46,6 42,8 25,9 31,8 - 

Cádmio total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Chumbo total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 

Cobre total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 

Cromo total mg/L 0,001 0,00275 0,00267 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,05 

DBO mg/L 3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 5 

DQO mg/L 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

Escherichia coli NMP/100ml 10 556 231 4611 3044 1842 2098 41 142 1000 (2) 

Fenóis totais mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 

Fósforo total mg/L 0,01 0,04 0,05 0,03 0,05 0,03 0,05 0,02 0,02 0,1 (3) 

Mercúrio total mg/L 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 

Níquel total mg/L 0,001 <0,001 0,00132 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,025 

Nitrato mg/L 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,94 10 

Nitrito mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,0 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 (4) 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L 0,1 0,7 0,39 0,39 0,38 0,35 0,33 0,30 0,21 - 

Oxigênio dissolvido  mg/L 0,05 6,50 6,06 7,05 7,77 6,89 7,33 6,35 6,70 > 5,0 

pH  - 2 a 13 7,46 7,44 7,45 7,51 7,55 7,56 7,54 6,49 6,0 - 9,0 

Sólidos totais mg/L 5 108 117 107 92 79 93 51 59 - 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 

Temperatura do ar (1) ºC - 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 16,6  

Temperatura da amostra ºC - 15,9 15,9 16,7 16,7 17,2 17,2 16,9 15,3 - 

Turbidez UNT 0,1 9,84 29,3 27,7 28,4 12,7 29,2 8,22 8,83 100 

Zinco total mg/L 0,001 0,0124 0,00677 0,0089 0,00693 0,00738 0,00754 <0,001 <0,001 0,18 

(1) Média de temperatura dos dias 10 e 11 de maio de 2016, segundo INMET, 2016. 
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Tabela 2 – Resultados das análises de água na Área Específica de Análise Ambiental – P09 ao P15 

Parâmetros Unidade LQ P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
VMP CONAMA 

375/2005 

Alcalinidade total mg/L 5 25,6 26,2 35,7 37,1 31,8 53,6 46,1 - 

Cádmio total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Chumbo total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 

Cobre total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 

Cromo total mg/L 0,001 <0,001 0,00116 <0,001 <0,001 <0,001 0,00189 0,00147 0,05 

DBO mg/L 3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 5 

DQO mg/L 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

Escherichia coli NMP/100ml 10 169 41 435 393 262 457 15531 1000 (2) 

Fenóis totais mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,003 

Fósforo total mg/L 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,06 0,03 0,1 (3) 

Mercúrio total mg/L 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 

Níquel total mg/L 0,001 <0,001 0,00161 <0,001 0,00107 0,00107 0,00115 0,00120 0,025 

Nitrato mg/L 0,5 <0,5 <0,5 1,89 2,48 <0,5 <0,5 <0,5 10 

Nitrito mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,0 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,139 <0,1 0,108 <0,1 (4) 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L 0,1 0,24 0,24 0,51 0,38 0,38 0,35 0,41 - 

Oxigênio dissolvido  mg/L 0,05 6,88 4,68 6,53 6,82 7,19 5,85 6,84 > 5,0 

pH  - 2 a 13 6,55 6,55 6,55 6,74 6,56 6,91 7,00 6,0 - 9,0 

Sólidos totais mg/L 5 15 54 65 64 57 80 84 - 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 

Temperatura do ar ºC - 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6  

Temperatura da amostra  ºC - 16,0 15,8 16,3 16,5 16,6 16,7 18,2 - 

Turbidez UNT 0,1 15,6 16,6 13 13,1 9,74 5 20,7 100 

Zinco total mg/L 0,001 0,00396 0,00225 0,0359 0,00954 0,00165 0,00166 0,0129 0,18 

(1) Média de temperatura dos dias 10 e 11 de maio de 2016, segundo INMET, 2016. 
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2. Cálculo do AIQA 

Os resultados do AIQA obtidos através da aplicação da fórmula da Avaliação 
Integrada de Qualidade das Águas são classificados em faixas, as quais estão 
demonstradas na Tabela 3. 

Tabela 3 – Classificação de valores de AIQA 

Faixas de AIQA Avaliação da Qualidade das Águas 

0,00 a 0,20 Muito boa 

>0,20 a 0,40 Boa 

>0,40 a 0,60 Pouco poluída 

>0,60 a 0,80 Mediamente poluída 

>0,80 a 1,00 Poluída 

>1,00 a 1,20 Muito poluída 

>1,20 Extremamente Poluída 

Os parâmetros avaliados foram organizados em uma planilha Excel, a qual foi 
previamente formatada para o cálculo automático a partir da entrada dos valores 
detectados nas amostras, para cada ponto envolvido na análise. 

Dessa forma, os AIQA obtidos para os pontos amostrados na Área Específica de 
Análise Ambiental são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – AIQA para os pontos de amostragem na Área Específica de Análise Ambiental 

Ponto de 
Amostragem 

AIQA Classe de Qualidade 
Compatibilidade 

Resolução CONAMA nº 
357/05 

P01 0,25 Boa Classe 2 

P02 0,25 Boa Classe 2 

P03 0,75 Medianamente Poluída Classe 3 

P04 0,50 Pouco Poluída Classe 3 

P05 0,50 Pouco Poluída Classe 3 

P06 0,50 Pouco Poluída Classe 3 

P07 0,00 Muito Boa Classe 1 
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Ponto de 
Amostragem 

AIQA Classe de Qualidade 
Compatibilidade 

Resolução CONAMA nº 
357/05 

P08 0,00 Muito Boa Classe 1 

P09 0,00 Muito Boa Classe 1 

P10 0,50 Pouco Poluída Classe 3 

P11 0,25 Boa Classe 2 

P12 0,25 Boa Classe 2 

P13 0,25 Boa Classe 2 

P14 0,32 Boa Classe 2 

P15 0,75 Medianamente Poluída Classe 3 
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Anexo XV – Laudos analíticos das amostras de água superficial 
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 122863/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 09:56:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:50 Data de Elaboração do RRA: 17/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 556 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,05 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,04 

Turbidez UNT 0,1 9,84 

Sólidos Totais mg/L 5 108 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,70 

Alcalinidade Total mg/L 5 56,1 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 0,00275 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 < 0,001 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,0124 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 122863/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 122863/2016-0 - Piracicaba, 122863/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: e66c11290e28a00d6edc4d57b21ed564 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122863/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 09:56:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:50 Data de Elaboração do RE: 17/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 556 110 

11/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 09:30 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 09:50 

Turbidez --- UNT 0,1 9,84 0,49 11/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 108 16 12/05/2016 10:31 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 11/05/2016 13:10 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 11/05/2016 13:00 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 56,1 5,6 12/05/2016 10:51 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 11/05/2016 14:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: e66c11290e28a00d6edc4d57b21ed564 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122863/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 09:56:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:50 Data de Elaboração do RE: 17/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,04 0,006 13/05/2016 16:21 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 13/05/2016 11:33 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,70 0,035 17/05/2016 08:18 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 0,00275 0,00033 13/05/2016 06:46 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,0124 0,0015 13/05/2016 06:46 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 16/05/2016 14:39 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 103 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 83 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 86 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 103 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 99,7 70 - 130 

 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,7 70 - 130 

 

122863/2016-0 - P01 

Itrio (Metais Totais) 50 % 109 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
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Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: e66c11290e28a00d6edc4d57b21ed564 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122863/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P01 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 09:56:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:50 Data de Elaboração do RE: 17/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,05 11/05/2016 17:00 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: e66c11290e28a00d6edc4d57b21ed564 

 .  



 

 

Página 1 de 1 / R.R.A.:  122862/2016-0  

Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

RG 080.01 (rev.00) – Emitido em 09.07.2015 
 

RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 122862/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 10:28:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:48 Data de Elaboração do RRA: 17/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 231 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,01 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,05 

Turbidez UNT 0,1 29,3 

Sólidos Totais mg/L 5 117 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,39 

Alcalinidade Total mg/L 5 58,3 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 0,00267 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00132 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00677 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 122862/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 122862/2016-0 - Piracicaba, 122862/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: 459d00159acd42bebefba340ac5f0b0a 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122862/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 10:28:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:48 Data de Elaboração do RE: 17/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 231 46 

11/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 09:50 

Turbidez --- UNT 0,1 29,3 1,5 11/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 117 18 12/05/2016 10:35 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 11/05/2016 13:10 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 11/05/2016 13:00 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 58,3 5,8 12/05/2016 10:45 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 11/05/2016 14:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 459d00159acd42bebefba340ac5f0b0a 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122862/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 10:28:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:48 Data de Elaboração do RE: 17/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,05 0,0075 13/05/2016 16:21 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 13/05/2016 12:49 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,39 0,02 17/05/2016 08:20 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 0,00267 0,00032 13/05/2016 06:46 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00132 0,00016 13/05/2016 06:46 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00677 0,00081 13/05/2016 06:46 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 17/05/2016 00:56 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 103 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 83 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 86 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 103 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 99,7 70 - 130 

 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,7 70 - 130 

 

122862/2016-0 - P02 

Itrio (Metais Totais) 50 % 108 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
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Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: 459d00159acd42bebefba340ac5f0b0a 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122862/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P02 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 10:28:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:48 Data de Elaboração do RE: 17/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,01 11/05/2016 17:00 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 459d00159acd42bebefba340ac5f0b0a 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 122861/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P03 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 10:56:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:48 Data de Elaboração do RRA: 17/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 4611 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,12 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,03 

Turbidez UNT 0,1 27,7 

Sólidos Totais mg/L 5 107 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,39 

Alcalinidade Total mg/L 5 45,9 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 < 0,001 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00890 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 122861/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 122861/2016-0 - Piracicaba, 122861/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: d9bcf0a922edc7e2aebfdab1568ea653 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122861/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P03 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 10:56:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:48 Data de Elaboração do RE: 17/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 4611 920 

11/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 09:50 

Turbidez --- UNT 0,1 27,7 1,4 11/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 107 16 12/05/2016 10:38 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 11/05/2016 13:10 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 11/05/2016 13:00 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 45,9 4,6 12/05/2016 10:42 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 11/05/2016 14:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: d9bcf0a922edc7e2aebfdab1568ea653 

 
 



 

 

 

Página 1 de 2 / R.E.:  122861/2016-0 - Piracicaba  

Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 – Piracicaba/SP - E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.06) – Emitido em 09.09.2015 
333 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122861/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P03 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 10:56:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:48 Data de Elaboração do RE: 17/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,03 0,0045 13/05/2016 16:21 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 13/05/2016 14:51 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,39 0,02 16/05/2016 17:06 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00890 0,0011 13/05/2016 06:46 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 16/05/2016 13:47 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 103 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 83 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 86 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 103 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 99,7 70 - 130 

 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,7 70 - 130 

 

122861/2016-0 - P03 

Itrio (Metais Totais) 50 % 108 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
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Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: d9bcf0a922edc7e2aebfdab1568ea653 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122861/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P03 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 10:56:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:48 Data de Elaboração do RE: 17/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,12 11/05/2016 17:00 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: d9bcf0a922edc7e2aebfdab1568ea653 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 122870/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P04 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 11:26:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:57 Data de Elaboração do RRA: 19/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 3044 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,16 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,05 

Turbidez UNT 0,1 28,4 

Sólidos Totais mg/L 5 92 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,38 

Alcalinidade Total mg/L 5 42,3 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 < 0,001 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00693 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 122870/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 122870/2016-0 - Piracicaba, 122870/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: fe231bc2e3b5b7b95342159fd4a068cc 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122870/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P04 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 11:26:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:57 Data de Elaboração do RE: 19/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 3044 610 

11/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 09:50 

Turbidez --- UNT 0,1 28,4 1,4 11/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 92 14 16/05/2016 09:45 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 11/05/2016 13:10 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 11/05/2016 13:00 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 42,3 4,2 12/05/2016 10:54 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 11/05/2016 14:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: fe231bc2e3b5b7b95342159fd4a068cc 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122870/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P04 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 11:26:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:57 Data de Elaboração do RE: 19/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,05 0,0075 13/05/2016 16:22 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 13/05/2016 14:17 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,38 0,019 16/05/2016 17:08 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00693 0,00083 13/05/2016 06:46 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 17/05/2016 01:13 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 103 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 83 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 86 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 103 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 99,7 70 - 130 

 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,7 70 - 130 

122870/2016-0 - P04 

Itrio (Metais Totais) 50 % 110 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 
oTexto 

 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 
  

 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 

  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: fe231bc2e3b5b7b95342159fd4a068cc 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122870/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P04 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 11:26:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:57 Data de Elaboração do RE: 19/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,16 11/05/2016 17:00 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: fe231bc2e3b5b7b95342159fd4a068cc 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 122871/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P05 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 13:36:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:58 Data de Elaboração do RRA: 24/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 1842 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,21 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,03 

Turbidez UNT 0,1 12,7 

Sólidos Totais mg/L 5 79 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,35 

Alcalinidade Total mg/L 5 46,6 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 < 0,001 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00738 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 122871/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 122871/2016-0 - Piracicaba, 122871/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: 33e43e2cdb84a22b96ed600ee4893e4f 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122871/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P05 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 13:36:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:58 Data de Elaboração do RE: 24/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 1842 370 

11/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 09:50 

Turbidez --- UNT 0,1 12,7 0,64 11/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 79 12 16/05/2016 09:57 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 11/05/2016 13:10 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 11/05/2016 13:00 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 46,6 4,7 12/05/2016 10:56 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 11/05/2016 14:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 33e43e2cdb84a22b96ed600ee4893e4f 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122871/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P05 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 13:36:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:58 Data de Elaboração do RE: 24/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,03 0,0045 13/05/2016 16:22 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 13/05/2016 15:00 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,35 0,018 16/05/2016 17:09 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00738 0,00089 13/05/2016 06:46 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 16/05/2016 14:35 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 103 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 83 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 86 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 103 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 89 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 90 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
125533/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 99,7 70 - 130 

 

125534/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,7 70 - 130 

 

122871/2016-0 - P05 

Itrio (Metais Totais) 50 % 109 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
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Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: 33e43e2cdb84a22b96ed600ee4893e4f 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122871/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P05 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 13:36:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:58 Data de Elaboração do RE: 24/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,21 11/05/2016 17:00 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 33e43e2cdb84a22b96ed600ee4893e4f 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 122859/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P06 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 14:09:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:38 Data de Elaboração do RRA: 24/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 2098 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,06 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,05 

Turbidez UNT 0,1 29,2 

Sólidos Totais mg/L 5 93 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,33 

Alcalinidade Total mg/L 5 42,8 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 < 0,001 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00754 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 122859/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 122859/2016-0 - Piracicaba, 122859/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: 6685a381506c1bee392b4ee4e06ad530 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122859/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P06 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 14:09:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:38 Data de Elaboração do RE: 24/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 2098 420 

11/05/2016 09:30 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 09:00 

Turbidez --- UNT 0,1 29,2 1,5 11/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 93 14 12/05/2016 10:40 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 11/05/2016 13:10 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 11/05/2016 13:00 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 42,8 4,3 12/05/2016 10:33 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 11/05/2016 14:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 6685a381506c1bee392b4ee4e06ad530 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122859/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P06 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 14:09:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:38 Data de Elaboração do RE: 24/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,05 0,0075 13/05/2016 16:20 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 13/05/2016 15:08 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,33 0,017 16/05/2016 17:06 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00754 0,0009 13/05/2016 06:46 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 16/05/2016 14:28 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

125531/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

125532/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 98 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 106 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 86 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 100 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 87 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 88 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 103 80 - 120 

Surrogates 
125531/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,6 70 - 130 

 

125532/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 93,5 70 - 130 

122859/2016-0 - P06 

Itrio (Metais Totais) 50 % 109 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 
oTexto 

 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 
  

 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 

  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: 6685a381506c1bee392b4ee4e06ad530 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122859/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P06 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 14:09:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:38 Data de Elaboração do RE: 24/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,06 11/05/2016 17:00 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 6685a381506c1bee392b4ee4e06ad530 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 122860/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P07 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 15:20:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:39 Data de Elaboração do RRA: 24/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 41 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,69 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,02 

Turbidez UNT 0,1 8,22 

Sólidos Totais mg/L 5 51 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,30 

Alcalinidade Total mg/L 5 25,9 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 < 0,001 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 < 0,001 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 122860/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 122860/2016-0 - Piracicaba, 122860/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: 233cfc73409243b504a082c5ee112bb6 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122860/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P07 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 15:20:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:39 Data de Elaboração do RE: 24/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 41 8,2 

11/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 09:50 

Turbidez --- UNT 0,1 8,22 0,41 11/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 51 7,7 12/05/2016 10:42 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 11/05/2016 13:10 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 11/05/2016 13:00 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 25,9 2,6 12/05/2016 10:37 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 11/05/2016 14:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 233cfc73409243b504a082c5ee112bb6 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122860/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P07 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 15:20:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:39 Data de Elaboração do RE: 24/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,02 0,003 13/05/2016 16:21 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 13/05/2016 12:26 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,30 0,015 17/05/2016 08:19 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 13/05/2016 06:46 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 17/05/2016 01:16 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

125531/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

125532/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 98 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 106 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 86 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 100 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 87 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 88 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 103 80 - 120 

Surrogates 
125531/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,6 70 - 130 

 

125532/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 93,5 70 - 130 

 

122860/2016-0 - P07 

Itrio (Metais Totais) 50 % 107 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 



 

 

 

Página 2 de 2 / R.E.:  122860/2016-0 - Piracicaba  

Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 – Piracicaba/SP - E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.06) – Emitido em 09.09.2015 
343 

Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: 233cfc73409243b504a082c5ee112bb6 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 122860/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P07 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 10/05/2016 15:20:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 08:39 Data de Elaboração do RE: 24/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,69 11/05/2016 17:00 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 233cfc73409243b504a082c5ee112bb6 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 123681/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P08 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 10:17:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:17 Data de Elaboração do RRA: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 142 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,89 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,02 

Turbidez UNT 0,1 8,83 

Sólidos Totais mg/L 5 59 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 2,94 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,21 

Alcalinidade Total mg/L 5 31,8 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 < 0,001 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 < 0,001 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 123681/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 123681/2016-0 - Piracicaba, 123681/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: 9d0731b0b90e6e2ffcee7f55c11f7319 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123681/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P08 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 10:17:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:17 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 142 28 

12/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 17:30 

Turbidez --- UNT 0,1 8,83 0,44 12/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 59 8,9 16/05/2016 10:13 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 12/05/2016 16:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 2,94 0,44 12/05/2016 16:30 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 31,8 3,2 12/05/2016 11:34 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 12/05/2016 10:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 9d0731b0b90e6e2ffcee7f55c11f7319 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123681/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P08 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 10:17:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:17 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,02 0,003 16/05/2016 22:44 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 16/05/2016 19:26 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,21 0,011 17/05/2016 12:52 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 17/05/2016 03:03 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 100 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 82 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 87 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 104 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 88 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 92 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,6 70 - 130 

 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 95,2 70 - 130 

123681/2016-0 - P08 

Itrio (Metais Totais) 50 % 113 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 
oTexto 

 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 
  

 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 

  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: 9d0731b0b90e6e2ffcee7f55c11f7319 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123681/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P08 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 10:17:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:17 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,89 12/05/2016 10:45 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 9d0731b0b90e6e2ffcee7f55c11f7319 

 .  



 

 

Página 1 de 1 / R.R.A.:  123712/2016-0  

Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

RG 080.01 (rev.00) – Emitido em 09.07.2015 
 

RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 123712/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P09 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 11:07:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:24 Data de Elaboração do RRA: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 169 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,97 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,01 

Turbidez UNT 0,1 15,6 

Sólidos Totais mg/L 5 15 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,24 

Alcalinidade Total mg/L 5 25,6 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 < 0,001 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00396 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 123712/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 123712/2016-0 - Piracicaba, 123712/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: 51ff276b8a9fb8bcf933605f09314824 

 



 

 

 

Página 1 de 1 / R.E.:  123712/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  

Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Curitiba/PR - E-mail: falecom.amb.br@mxns.com 

RG 080 (rev.06) – Emitido em 09.09.2015 
222 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123712/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P09 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 11:07:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:24 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 169 34 

12/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 17:30 

Turbidez --- UNT 0,1 15,6 0,78 12/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 15 2,3 16/05/2016 10:20 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 12/05/2016 16:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/05/2016 16:30 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 25,6 2,6 12/05/2016 11:55 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 12/05/2016 10:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 51ff276b8a9fb8bcf933605f09314824 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123712/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P09 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 11:07:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:24 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,01 0,0015 16/05/2016 22:47 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 16/05/2016 17:32 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,24 0,012 17/05/2016 16:04 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00396 0,00048 14/05/2016 06:47 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 17/05/2016 02:49 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

127339/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

127340/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 114 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 102 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 97 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 109 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 99 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 113 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 80 80 - 120 

Surrogates 
127339/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 107 70 - 130 

 

127340/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 96,0 70 - 130 

 

123712/2016-0 - P09 

Itrio (Metais Totais) 50 % 118 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
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Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: 51ff276b8a9fb8bcf933605f09314824 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123712/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P09 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 11:07:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:24 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,97 12/05/2016 10:45 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 51ff276b8a9fb8bcf933605f09314824 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 123709/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P10 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 12:02:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:23 Data de Elaboração do RRA: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 41 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,41 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,02 

Turbidez UNT 0,1 16,6 

Sólidos Totais mg/L 5 54 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,24 

Alcalinidade Total mg/L 5 26,2 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 0,00116 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00161 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00225 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 123709/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 123709/2016-0 - Piracicaba, 123709/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: 8a61e73509eda4981db59d64a5443346 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123709/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P10 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 12:02:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:23 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 41 8,2 

12/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 17:30 

Turbidez --- UNT 0,1 16,6 0,83 12/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 54 8,1 16/05/2016 10:28 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 12/05/2016 16:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/05/2016 16:30 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 26,2 2,6 12/05/2016 11:48 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 12/05/2016 10:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 8a61e73509eda4981db59d64a5443346 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123709/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P10 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 12:02:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:23 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,02 0,003 16/05/2016 22:46 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 16/05/2016 18:15 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,24 0,012 17/05/2016 12:50 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 0,00116 0,00014 14/05/2016 06:47 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00161 0,00019 14/05/2016 06:47 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00225 0,00027 14/05/2016 06:47 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 17/05/2016 02:59 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

127339/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

127340/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 114 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 102 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 97 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 109 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 99 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 113 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 80 80 - 120 

Surrogates 
127339/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 107 70 - 130 

 

127340/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 96,0 70 - 130 

123709/2016-0 - P10 

Itrio (Metais Totais) 50 % 99,6 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 
oTexto 

 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 
  

 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 

  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: 8a61e73509eda4981db59d64a5443346 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123709/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P10 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 12:02:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:23 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,41 12/05/2016 10:45 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 8a61e73509eda4981db59d64a5443346 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 123673/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P11 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:00:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:16 Data de Elaboração do RRA: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 435 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 6,95 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,02 

Turbidez UNT 0,1 13,0 

Sólidos Totais mg/L 5 65 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 1,89 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,51 

Alcalinidade Total mg/L 5 35,7 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 < 0,001 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,0359 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 123673/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 123673/2016-0 - Piracicaba, 123673/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: 12369b7edb57231e751a9d3b0c119325 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123673/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P11 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:00:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:16 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 435 87 

12/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 17:30 

Turbidez --- UNT 0,1 13,0 0,65 12/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 65 9,8 16/05/2016 10:42 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 12/05/2016 16:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 1,89 0,28 12/05/2016 16:30 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 35,7 3,6 12/05/2016 11:06 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 12/05/2016 10:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 12369b7edb57231e751a9d3b0c119325 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123673/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P11 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:00:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:16 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,02 0,003 16/05/2016 22:43 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 16/05/2016 19:03 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,51 0,026 18/05/2016 09:07 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,0359 0,0043 14/05/2016 06:47 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 17/05/2016 03:40 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 100 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 82 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 87 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 104 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 88 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 92 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,6 70 - 130 

 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 95,2 70 - 130 

 

123673/2016-0 - P11 

Itrio (Metais Totais) 50 % 115 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
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Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: 12369b7edb57231e751a9d3b0c119325 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123673/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P11 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:00:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:16 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 6,95 12/05/2016 10:45 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 12369b7edb57231e751a9d3b0c119325 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 123682/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P12 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:26:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:18 Data de Elaboração do RRA: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 393 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,18 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,02 

Turbidez UNT 0,1 13,1 

Sólidos Totais mg/L 5 64 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 2,48 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 0,139 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,38 

Alcalinidade Total mg/L 5 37,1 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00107 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00954 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 123682/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 123682/2016-0 - Piracicaba, 123682/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: aaadd98ce98e480af8abad650971eefa 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123682/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P12 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:26:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:18 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 393 79 

12/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 17:30 

Turbidez --- UNT 0,1 13,1 0,66 12/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 64 9,6 16/05/2016 10:44 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 12/05/2016 16:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 2,48 0,37 12/05/2016 16:30 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 37,1 3,7 12/05/2016 11:36 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 12/05/2016 10:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: aaadd98ce98e480af8abad650971eefa 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123682/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P12 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:26:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:18 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,02 0,003 16/05/2016 22:44 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 0,139 0,021 19/05/2016 17:27 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,38 0,019 17/05/2016 12:54 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00107 0,00013 14/05/2016 06:47 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00954 0,0011 14/05/2016 06:47 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 17/05/2016 02:25 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 100 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 82 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 87 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 104 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 88 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 92 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,6 70 - 130 

 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 95,2 70 - 130 

 

123682/2016-0 - P12 

Itrio (Metais Totais) 50 % 114 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
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Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: aaadd98ce98e480af8abad650971eefa 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123682/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P12 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:26:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:18 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,18 12/05/2016 10:45 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: aaadd98ce98e480af8abad650971eefa 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 123685/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P13 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:45:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:19 Data de Elaboração do RRA: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 262 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,20 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,01 

Turbidez UNT 0,1 9,74 

Sólidos Totais mg/L 5 57 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,38 

Alcalinidade Total mg/L 5 31,8 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 < 0,001 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00107 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00165 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 123685/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 123685/2016-0 - Piracicaba, 123685/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: 6088f791a7a70b97b8029949c81c0a40 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123685/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P13 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:45:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:19 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 262 52 

12/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 17:30 

Turbidez --- UNT 0,1 9,74 0,49 12/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 57 8,6 16/05/2016 10:53 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 12/05/2016 16:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/05/2016 16:30 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 31,8 3,2 12/05/2016 11:39 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 12/05/2016 10:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 6088f791a7a70b97b8029949c81c0a40 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123685/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P13 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:45:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:19 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,01 0,0015 16/05/2016 22:45 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 16/05/2016 19:18 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,38 0,019 17/05/2016 16:00 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00107 0,00013 14/05/2016 06:47 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00165 0,0002 14/05/2016 06:47 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 17/05/2016 02:52 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 100 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 82 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 87 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 104 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 88 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 92 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,6 70 - 130 

 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 95,2 70 - 130 

 

123685/2016-0 - P13 

Itrio (Metais Totais) 50 % 115 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
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Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: 6088f791a7a70b97b8029949c81c0a40 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123685/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P13 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 13:45:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:19 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,20 12/05/2016 10:45 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: 6088f791a7a70b97b8029949c81c0a40 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 123692/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P14 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 14:24:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:21 Data de Elaboração do RRA: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 457 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,19 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,06 

Turbidez UNT 0,1 5,00 

Sólidos Totais mg/L 5 80 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 0,108 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,35 

Alcalinidade Total mg/L 5 53,6 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 0,00189 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00115 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,00166 

Fenóis Totais mg/L 0,001 < 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 123692/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 123692/2016-0 - Piracicaba, 123692/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: f67952418f578779905d70794e3688de 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123692/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P14 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 14:24:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:21 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 457 91 

12/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 17:30 

Turbidez --- UNT 0,1 5,00 0,25 12/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 80 12 16/05/2016 10:58 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 12/05/2016 16:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/05/2016 16:30 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 53,6 5,4 12/05/2016 11:45 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 12/05/2016 10:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: f67952418f578779905d70794e3688de 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123692/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P14 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 14:24:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:21 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,06 0,009 16/05/2016 22:45 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 0,108 0,016 16/05/2016 17:38 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,35 0,018 17/05/2016 16:37 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 0,00189 0,00023 14/05/2016 06:47 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00115 0,00014 14/05/2016 06:47 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,00166 0,0002 14/05/2016 06:47 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 23/05/2016 16:21 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

127347/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

127348/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 113 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 117 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 94 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 120 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 101 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 88 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 99 80 - 120 

Surrogates 
127347/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 99,7 70 - 130 

 

127348/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 96,0 70 - 130 

123692/2016-0 - P14 

Itrio (Metais Totais) 50 % 115 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP= 0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
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Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 

 
oTexto 

 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 
  

 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
 

  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 
Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 

Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: f67952418f578779905d70794e3688de 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123692/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P14 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 14:24:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:21 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,19 12/05/2016 10:45 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: f67952418f578779905d70794e3688de 

 .  
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RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 123690/2016-0 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P15 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 14:40:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:20 Data de Elaboração do RRA: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA  

 

Parâmetros Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 10 15531 

pH (a 25°C) --- 2 a 13 7,19 

DBO mg/L 3 < 3 

DQO mg/L 5 < 5 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,03 

Turbidez UNT 0,1 20,7 

Sólidos Totais mg/L 5 84 

Nitrito (como N) mg/L 0,02 < 0,02 

Nitrato (como N) mg/L 0,5 < 0,5 

Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,1 < 0,1 

Nitrogênio Total Kjeldahl mg/L 0,1 0,41 

Alcalinidade Total mg/L 5 46,1 

Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 

Chumbo mg/L 0,001 < 0,001 

Cobre mg/L 0,001 < 0,001 

Cromo mg/L 0,001 0,00147 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 

Níquel mg/L 0,001 0,00120 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 

Zinco mg/L 0,001 0,0129 

Fenóis Totais mg/L 0,001 0,001 

 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
Bioagri Ambiental. - Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 - Curitiba - PR - falecom.amb.br@mxns.com  

 
 
Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 

Dados de Origem 

Resumo dos resultados da amostra n° 123690/2016-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 123690/2016-0 - Piracicaba, 123690/2016-0 - Paraná / Santa Catarina  anexados a este 
documento. 
 

 

Chave de Validação: fa0827617803478f040b31a2a2753b87 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123690/2016-0 - Paraná / Santa Catarina 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P15 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 14:40:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:20 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 
RESULTADO S PARA A AMO STRA 

 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) --- 
NMP/100m

L 
10 15531 3100 

12/05/2016 09:00 

DBO --- mg/L 3 < 3 n.a. 12/05/2016 10:00 

DQO --- mg/L 5 < 5 n.a. 11/05/2016 17:30 

Turbidez --- UNT 0,1 20,7 1 12/05/2016 16:00 

Sólidos Totais --- mg/L 5 84 13 16/05/2016 11:05 

Nitrito (como N) 14797-65-0 mg/L 0,02 < 0,02 n.a. 12/05/2016 16:30 

Nitrato (como N) 14797-55-8 mg/L 0,5 < 0,5 n.a. 12/05/2016 16:30 

Alcalinidade Total --- mg/L 5 46,1 4,6 12/05/2016 11:42 

Surfactantes (como LAS) --- mg/L 0,2 < 0,2 n.a. 12/05/2016 10:00 

 
  

 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <Ca <Ca 

  
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  

Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 
  
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua: Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR – Cep.80420-160, registrada no CRQ 9ª Região sob 
nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.  
 
Referências Metodológicas 

Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B 

DBO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5210 B 
DQO: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5220 D 
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E 
Coliformes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 9223 A e B 
Surfactantes: POP PA 023 - Rev.09 

Nitrito: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO2- B 
Nitrato: POP PA 124 - Rev.09 
Alcalinidade: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2320 B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: fa0827617803478f040b31a2a2753b87 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123690/2016-0 - Piracicaba 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P15 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 14:40:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:20 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Incerteza  Data do Ensaio 

Fósforo Total 7723-14-0 mg/L 0,01 0,03 0,0045 16/05/2016 22:45 

Nitrogênio Amoniacal 7664-41-7 mg/L 0,1 < 0,1 n.a. 16/05/2016 17:16 

Nitrogênio Total Kjeldahl --- mg/L 0,1 0,41 0,021 17/05/2016 12:53 

Cádmio 7440-43-9 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Chumbo 7439-92-1 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cobre 7440-50-8 mg/L 0,001 < 0,001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Cromo 7440-47-3 mg/L 0,001 0,00147 0,00018 14/05/2016 06:47 

Mercúrio 7439-97-6 mg/L 0,0001 < 0,0001 n.a. 14/05/2016 06:47 

Níquel 7440-02-0 mg/L 0,001 0,00120 0,00014 14/05/2016 06:47 

Zinco 7440-66-6 mg/L 0,001 0,0129 0,0015 14/05/2016 06:47 

Fenóis Totais --- mg/L 0,001 0,001 0,00012 23/05/2016 15:05 

 
 CONTROLE DE Q UALIDADE DO LABORATÓRIO 

 
Controle de Q ualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS 

127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Parâmetros Unidade LQ  Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,1 < 0,1 

Cromo µg/L 1 < 1 

Níquel µg/L 1 < 1 

Cobre µg/L 1 < 1 

Zinco µg/L 1 < 1 

Cádmio µg/L 1 < 1 

Chumbo µg/L 1 < 1 

 
Ensaios de Recuperação 

 

Parâmetros 
Q uantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação (%) 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Lítio 10 µg/L 100 80 - 120 

Vanádio 10 µg/L 82 80 - 120 

Cobalto 10 µg/L 87 80 - 120 

Zinco 10 µg/L 104 80 - 120 

Molibdênio 10 µg/L 88 80 - 120 

Antimônio 10 µg/L 92 80 - 120 

Chumbo 10 µg/L 108 80 - 120 

Surrogates 
127345/2016-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 98,6 70 - 130 

 

127346/2016-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS 

Itrio (Metais Totais) 50 % 95,2 70 - 130 

 

123690/2016-0 - P15 

Itrio (Metais Totais) 50 % 114 70 - 130 

 
  
 
Obs (1): VMP em função do pH: 3,7mg/L para pH <=7,5; VMP=2,0mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP=1,0mg/L para pH de 8,0 à 8,5; VMP=  0,5mg/L para pH > 8,5. 
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Obs (2): VMP Ambiente Lêntico: 0,030 mg/L. /  VMP Ambiente Intermediário: 0,050 mg/L. / VMP Ambiente Lótico: 0,100 mg/L 
 
Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda. 

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 

n.a. = Não Aplicável. < 

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).  <CaCa 
 <C 

 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.amp 
 

oTexto 
 

Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado.01Secao15 

 
 

  
 
  Responsabilidade Técnica 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª 
Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 

 
  
 
Referências Metodológicas 

Índice de Fenóis: POP PA 155 - Rev. 03 

Fósforo Total: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - E / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 P - B 
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NH3- E 
Nitrogênio Total Kjeldahl: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 Norg - C, NH3 E 
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 

 
Revisores 

Marcus Vinicius Nascimento de Lima 
Sérgio Stenico Junior 
Natália Protti 

 

Chave de Validação: fa0827617803478f040b31a2a2753b87 
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RELATÓRIO DE ENSAIO N° 123690/2016-0 - Complemento 
 

Processo Comercial N° 5174/2016-2 

 

DADOS REFERENTES AO CLIENTE 

Empresa solicitante: AAT Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço: Rua Taquari, 81 - Loja 30 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR - CEP: 83.327-000 . 

Nome do Solicitante: Andreoli Engenheiros Associados 

 

DADOS REFERENTES A AMOSTRA 

Identificação do Cliente: P15 

Amostra Rotulada como: Água Superficial   

Coletor: Interessado Data da coleta: 11/05/2016 14:40:00 

Data da entrada no laboratório: 11/05/2016 17:20 Data de Elaboração do RE: 25/05/2016 

 

RESULTADO S PARA A AMO STRA 
 

Parâmetros CAS Unidade LQ/ Faixa Resultados analíticos Data do Ensaio 

pH (a 25°C) --- --- 2 a 13 7,19 12/05/2016 10:45 

 

Notas 

“Mérieux NutriSciences” é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.  

LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável. 
 

Abrangência 

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).  
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. 

 
Plano de Amostragem  
Plano de amostragem de responsabilidade do interessado. 
 
 

 

.Referências Metodológicas 

pH: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

 
Revisores 

Gabrielle Bendotti 

 

Chave de Validação: fa0827617803478f040b31a2a2753b87 

 .  



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVI – Autorização da Fauna 
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Anexo XVII – Questionário n°1 (Condições Sanitárias) 



Anamnese nas residências da fazenda timbotuva 

AVALIAÇÃO C1 C2 C3 

1.1 ÁREA EXTERNA: 

1.1.1 Área externa livre de focos de insalubridade, de objetos em desuso ou 
estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais no pátio e vizinhança; de focos 
de poeira; de acúmulo de lixo nas imediações, de água estagnada, dentre outros. 

N N N 

1.2 ACESSO: 

1.2.1 Direto, não comum a outros usos (habitação). S S S 

1.3 ÁREA INTERNA: 

1.3.1 Área interna livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente. S S S 

1.4 PISO: 

1.4.1 Material que permite fácil e apropriada higienização (liso, resistente, drenados 
com declive, impermeável e outros). 

S S S 

1.4.2 Em adequado estado de conservação (livre de defeitos, rachaduras, trincas, 
buracos e outros). 

N S S 

1.4.3 Sistema de drenagem dimensionado adequadamente, sem acúmulo de 
resíduos. Drenos, ralos sifonados e grelhas colocados em locais adequados de 

forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de baratas, roedores etc. 
S S S 

1.5 TETOS: 

1.5.1 Acabamento liso, em cor clara, impermeável, de fácil limpeza. S S S 

1.5.2 Em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, 
bolor e outros). 

S S S 

1.6 JANELAS E OUTRAS ABERTURAS: 

1.6.1 Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem falhas 
de revestimento. 

S S S 

1.6.2 Existência de proteção contra insetos e roedores (telas milimétricas ou outro 
sistema). 

N N N 

1.6.3 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade e 
outros). 

S S S 

1.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS MANIPULADORES: 

1.7.6 Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: 
papel higiênico, sabonete líquido inodoro e anti-séptico, toalhas de papel não 

reciclado para as mãos ou outro sistema secagem. 
S S S 

1.7.7 Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual. S S S 

1.7.8 Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos. - - - 

1.7.9 Vestiários com área compatível e armários individuais para todos os 
manipuladores. 

- - -- 



1.8 VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO: 

1.8.1 Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico e o 
ambiente livre de contaminantes. 

S S S 

1.8.2 Ventilação artificial por meio de equipamento (s). N N N 

1.8.3 Existência de registro periódico dos procedimentos de limpeza e manutenção 
dos componentes do sistema de climatização (conforme legislação específica). 

- - - 

1.8.4 Sistema de exaustão e ou insuflamento com troca de ar capaz de prevenir 
contaminações. 

- - - 

1.9 HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: 

1.9.1 Existência de um responsável pela operação de higienização 
comprovadamente capacitado. 

- - - 

1.9.2 Freqüência de higienização das instalações adequada e registro da 
higienização. 

- - - 

1.9.3 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde, identificados 
e guardados em local adequado. 

- - - 

1.10 ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

1.10.1 Sistema de abastecimento ligado à rede pública. N N N 

1.10.2 Existência de registro da higienização do reservatório de água ou 
comprovante (laudo) de execução de serviço. 

S S S 

1.10.3 Existência de planilha de registro da troca periódica do elemento filtrante. - - - 

1.11 MANEJO DOS RESÍDUOS: 

1.11.1 Recipientes para coleta de resíduos de fácil higienização e transporte, 
tampados com acionamento não manual, higienizados constantemente; uso de 

sacos de lixo apropriados. 
S S S 

1.11.2 Retirada freqüente dos resíduos da área de processamento, evitando focos 
de contaminação. 

S S S 

1.11.3 Existência de área adequada para estocagem dos resíduos. S S S 

1.12 ESGOTAMENTO SANITÁRIO: 

1.12.1 Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de gordura em adequado 
estado de conservação e funcionamento. 

S S S 

2. CONTROLE DE PRAGAS 

2.1 PROCEDIMENTOS: 

2.1.1. Controle de pragas periódico N N N 

2.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS: 

2.2.1Controle de pragas através de telas nas janelas: S S S 

2.2.2 Utilização de proteção nos ralos. N N N 

2.2.3 Deposito de lixo com portas independentes: N N N 



 

2.2.4 Controle de resíduos:    

2.2.5 Utilização de inseticida periódico N N N 



 

Estudo Impacto Ambiental 
Alphaville Paraná 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVIII – Questionário n°2 (Ocorrência de insetos e outros 
invertebrados peçonhentos e/ou vetores de doenças 



 

Vistoria nas residências da fazenda timbotuva 

 Local Anamnese Constatação in situ 

Baratas N Não  

Cupins N Só na área externa 
(mata) 

 

Moscas N Raras  

Formigas N Só na área externa  

Aranhas N Eventualmente na 
área externa 

Citam caranguejeiras, aranhas-
marrons (raras) e ausência de 

armadeiras (phoneutria) ou 
escorpiões. 

Traças N Não  

Mariposas N Não  

Besouros N Não  

Carunchos N Não  

Roedores N Eventualmente na 
área externa 

Raramente se vê ratos (que, pela 
descrição, é rattus rattus) 

Aves N Não  

Morcegos N Não  

Pernilongos N Somente na época 
quente 

 

Outros: 
_____________ 
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Anexo XIX – Figuras de Mérito – Tráfego 



  
 

 
 

 
 

SITUAÇÃO ATUAL 

I. Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Figuras de mérito para o pico da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ALPHAVILLE CAMPO LARGO                                    

Date Performed:       22/06/2016                                                

Analysis Time Period: PICO MANHÃ ATUAL                                          

Intersection:         MATO GROSSO X DOMINGOS PUPPI                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2016                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE SEM EMPREENDIMENTO                          

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      1      0      1        1      1      26             

Peak-Hour Factor, PHF       0.25   1.00   0.25     0.50   0.25   0.81           

Hourly Flow Rate, HFR       4      0      4        2      4      32             

Percent Heavy Vehicles      33     --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                   LTR                    LTR                      

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      0      17     1        52     13     5              

Peak Hour Factor, PHF       1.00   0.57   0.25     0.80   0.54   0.50           

Hourly Flow Rate, HFR       0      29     4        64     24     10             

Percent Heavy Vehicles      0      4      0        15     5      0              

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LTR    LTR |         LTR         |         LTR              

______________________________________________________________________________  

v (vph)             4      2             33                    98               

C(m) (vph)          1397   1631          859                   892              

v/c                 0.00   0.00          0.04                  0.11             

95% queue length    0.01   0.00          0.12                  0.37             



  
 

 
 

 
 

Control Delay       7.6    7.2           9.4                   9.5              

LOS                  A      A             A                     A               

Approach Delay                           9.4                   9.5              

Approach LOS                              A                     A               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito para o pico da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ALPHAVILLE CAMPO LARGO                                    

Date Performed:       22/06/2016                                                

Analysis Time Period: PICO TARDE ATUAL                                          

Intersection:         MATO GROSSO X DOMINGOS PUPPI                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2016                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE SEM EMPREENDIMENTO                          

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      6      4      0        1      2      10             

Peak-Hour Factor, PHF       0.50   0.50   1.00     0.50   0.25   0.83           

Hourly Flow Rate, HFR       12     8      0        2      8      12             

Percent Heavy Vehicles      22     --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                   LTR                    LTR                      

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      1      0      0        52     4      7              

Peak Hour Factor, PHF       0.25   1.00   1.00     0.65   0.50   0.44           

Hourly Flow Rate, HFR       4      0      0        80     8      15             

Percent Heavy Vehicles      0      0      0        6      13     43             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LTR    LTR |         LTR         |         LTR              

______________________________________________________________________________  

v (vph)             12     2             4                     103              

C(m) (vph)          1475   1625          910                   926              



  
 

 
 

 
 

v/c                 0.01   0.00          0.00                  0.11             

95% queue length    0.02   0.00          0.01                  0.37             

Control Delay       7.5    7.2           9.0                   9.4              

LOS                  A      A             A                     A               

Approach Delay                           9.0                   9.4              

Approach LOS                              A                     A               

______________________________________________________________________________  

 

II. Rua Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni 

Figuras de mérito para o pico da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ALPHAVILLE CAMPO LARGO                                    

Date Performed:       22/06/2016                                                

Analysis Time Period: PICO MANHÃ ATUAL                                          

Intersection:         MATO GROSSO X MARCOS RIGONI                               

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2016                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE SEM EMPREENDIMENTO                          

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   MARCOS RIGONI                                             

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             54     2        4      51                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.90   0.50     0.33   0.80                  

Hourly Flow Rate, HFR              60     4        12     63                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       29     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      4             7                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.50          0.58                                  

Hourly Flow Rate, HFR       8             12                                    

Percent Heavy Vehicles      25            6                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           



  
 

 
 

 
 

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    12            20                                     

C(m) (vph)                 1383          897                                    

v/c                        0.01          0.02                                   

95% queue length           0.03          0.07                                   

Control Delay              7.6           9.1                                    

LOS                         A             A                                     

Approach Delay                           9.1                                    

Approach LOS                              A                                     

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito para o pico da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ALPHAVILLE CAMPO LARGO                                    

Date Performed:       22/06/2016                                                

Analysis Time Period: PICO TARDE ATUAL                                          

Intersection:         MATO GROSSO X MARCOS RIGONI                               

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2016                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE SEM EMPREENDIMENTO                          

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   MARCOS RIGONI                                             

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             67     1        11     41                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.67   0.25     0.69   0.85                  

Hourly Flow Rate, HFR              99     4        15     48                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       13     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      6             6                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.50          0.50                                  

Hourly Flow Rate, HFR       12            12                                    

Percent Heavy Vehicles      44            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                



  
 

 
 

 
 

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    15            24                                     

C(m) (vph)                 1423          820                                    

v/c                        0.01          0.03                                   

95% queue length           0.03          0.09                                   

Control Delay              7.6           9.5                                    

LOS                         A             A                                     

Approach Delay                           9.5                                    

Approach LOS                              A                                     

______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
 

CENÁRIO 1 – FUTURO EM 2020 

(SEM ALPHAVILLE E SEM EMPREENDIMENTO VIZINHO) 

I. Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Figuras de mérito para o pico da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ALPHAVILLE CAMPO LARGO                                    

Date Performed:       22/06/2016                                                

Analysis Time Period: PICO MANHÃ CENARIO 2                                      

Intersection:         MATO GROSSO X DOMINGOS PUPPI                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2020                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE SEM EMPREENDIMENTO                          

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      4      4      4        4      4      28             

Peak-Hour Factor, PHF       0.25   1.00   0.25     0.50   0.25   0.81           

Hourly Flow Rate, HFR       16     4      16       8      16     34             

Percent Heavy Vehicles      33     --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                   LTR                    LTR                      

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      4      18     4        56     15     8              

Peak Hour Factor, PHF       1.00   0.57   0.25     0.80   0.54   0.50           

Hourly Flow Rate, HFR       4      31     16       69     27     16             

Percent Heavy Vehicles      0      4      0        15     5      0              

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LTR    LTR |         LTR         |         LTR              

______________________________________________________________________________  

v (vph)             16     8             51                    112              



  
 

 
 

 
 

C(m) (vph)          1379   1609          844                   808              

v/c                 0.01   0.00          0.06                  0.14             

95% queue length    0.04   0.01          0.19                  0.48             

Control Delay       7.6    7.2           9.5                   10.2             

LOS                  A      A             A                     B               

Approach Delay                           9.5                   10.2             

Approach LOS                              A                     B               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito para o pico da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ALPHAVILLE CAMPO LARGO                                    

Date Performed:       22/06/2016                                                

Analysis Time Period: PICO TARDE CEN2                                           

Intersection:         MATO GROSSO X DOMINGOS PUPPI                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2020                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE SEM EMPREENDIMENTO                          

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      6      5      4        4      5      11             

Peak-Hour Factor, PHF       0.50   0.50   1.00     0.50   0.25   0.83           

Hourly Flow Rate, HFR       12     10     4        8      20     13             

Percent Heavy Vehicles      22     --     --       0      --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                   LTR                    LTR                      

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      4      4      4        60     6      9              

Peak Hour Factor, PHF       0.25   1.00   1.00     0.65   0.50   0.44           

Hourly Flow Rate, HFR       16     4      4        92     12     20             

Percent Heavy Vehicles      0      0      0        6      13     43             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LTR    LTR |         LTR         |         LTR              



  
 

 
 

 
 

______________________________________________________________________________  

v (vph)             12     8             24                    124              

C(m) (vph)          1459   1617          875                   878              

v/c                 0.01   0.00          0.03                  0.14             

95% queue length    0.02   0.01          0.08                  0.49             

Control Delay       7.5    7.2           9.2                   9.8              

LOS                  A      A             A                     A               

Approach Delay                           9.2                   9.8              

Approach LOS                              A                     A               

______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
 

CENÁRIO 2 – FUTURO EM 2045 

(SEM ALPHAVILLE E COM EMPREENDIMENTO VIZINHO) 

I. Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X MATO GROSSO                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 4                                   

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      740    7        92     359    12             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      822    7        102    398    13             

Percent Heavy Vehicles      10     --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   2    0             0   2    0                

Configuration                   LT     TR              LT     TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      7      46       7      7      7              

Peak Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      7      51       7      7      7              

Percent Heavy Vehicles      10     0      0        10     0      0              

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT     LT  |         LTR         |         LTR              

______________________________________________________________________________  

v (vph)             7      102           65                    21               



  
 

 
 

 
 

C(m) (vph)          1089   749           310                   173              

v/c                 0.01   0.14          0.21                  0.12             

95% queue length    0.02   0.47          0.78                  0.41             

Control Delay       8.3    10.6          19.7                  28.7             

LOS                  A      B             C                     D               

Approach Delay                           19.7                  28.7             

Approach LOS                              C                     D               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X MATO GROSSO                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 4                                   

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      452    7        98     474    14             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      502    7        108    526    15             

Percent Heavy Vehicles      10     --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   2    0             0   2    0                

Configuration                   LT     TR              LT     TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      9      18       11     9      7              

Peak Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      10     20       12     10     7              

Percent Heavy Vehicles      10     0      0        10     0      0              

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT     LT  |         LTR         |         LTR              



  
 

 
 

 
 

______________________________________________________________________________  

v (vph)             7      108           37                    29               

C(m) (vph)          970    998           271                   188              

v/c                 0.01   0.11          0.14                  0.15             

95% queue length    0.02   0.36          0.47                  0.53             

Control Delay       8.7    9.0           20.4                  27.6             

LOS                  A      A             C                     D               

Approach Delay                           20.4                  27.6             

Approach LOS                              C                     D               

______________________________________________________________________________  

 

II. Rua Domingos Puppi x Acesso Rio Verde 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         Domingos Puppi x Acesso Rio Ve                            

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 4                                   

East/West Street:     ACESSO RIO VERDE                                          

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      17     44                     39     114            

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90                   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       18     48                     43     126            

Percent Heavy Vehicles      10     --     --              --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          1   1                      1    0                

Configuration                   L  T                          TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                                             710           37             

Peak Hour Factor, PHF                              0.90          0.90           

Hourly Flow Rate, HFR                              788           41             

Percent Heavy Vehicles                             10            10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                                                 1        1                



  
 

 
 

 
 

Configuration                                          L      R                 

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         L          |                     |  L             R         

______________________________________________________________________________  

v (vph)             18                                  788           41        

C(m) (vph)          1361                                771           927       

v/c                 0.01                                1.02          0.04      

95% queue length    0.04                                18.29         0.14      

Control Delay       7.7                                 61.2          9.1       

LOS                  A                                   F             A        

Approach Delay                                                 58.7             

Approach LOS                                                    F               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         Domingos Puppi x Acesso Rio Ve                            

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 4                                   

East/West Street:     ACESSO RIO VERDE                                          

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      24     21                     25     463            

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90                   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       26     23                     27     514            

Percent Heavy Vehicles      10     --     --              --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          1   1                      1    0                

Configuration                   L  T                          TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                                             445           23             

Peak Hour Factor, PHF                              0.90          0.90           

Hourly Flow Rate, HFR                              494           25             

Percent Heavy Vehicles                             10            10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     



  
 

 
 

 
 

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                                                 1        1                

Configuration                                          L      R                 

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         L          |                     |  L             R         

______________________________________________________________________________  

v (vph)             26                                  494           25        

C(m) (vph)          988                                 608           736       

v/c                 0.03                                0.81          0.03      

95% queue length    0.08                                8.24          0.11      

Control Delay       8.7                                 31.5          10.1      

LOS                  A                                   D             B        

Approach Delay                                                 30.5             

Approach LOS                                                    D               

______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
 

CENÁRIO 3 – FUTURO EM 2045 

(COM ALPHAVILLE E SEM EMPREENDIMENTO VIZINHO) 

I. Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X MATO GROSSO                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     MATO GROSSA                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      540    7        112    62     12             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      600    7        124    68     13             

Percent Heavy Vehicles      10     --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   2    0             0   2    0                

Configuration                   LT     TR              LT     TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      7      88       7      7      7              

Peak Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      7      97       7      7      7              

Percent Heavy Vehicles      10     0      0        10     0      0              

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT     LT  |         LTR         |         LTR              

______________________________________________________________________________  

v (vph)             7      124           111                   21               



  
 

 
 

 
 

C(m) (vph)          1458   915           559                   327              

v/c                 0.00   0.14          0.20                  0.06             

95% queue length    0.01   0.47          0.73                  0.20             

Control Delay       7.5    9.6           13.0                  16.8             

LOS                  A      A             B                     C               

Approach Delay                           13.0                  16.8             

Approach LOS                              B                     C               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X MATO GROSSO                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     MATO GROSSA                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      450    7        115    44     14             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      500    7        127    48     15             

Percent Heavy Vehicles      10     --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   2    0             0   2    0                

Configuration                   LT     TR              LT     TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      9      58       11     9      7              

Peak Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      10     64       12     10     7              

Percent Heavy Vehicles      10     0      0        10     0      0              

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT     LT  |         LTR         |         LTR              



  
 

 
 

 
 

______________________________________________________________________________  

v (vph)             7      127           81                    29               

C(m) (vph)          1481   1000          543                   348              

v/c                 0.00   0.13          0.15                  0.08             

95% queue length    0.01   0.43          0.52                  0.27             

Control Delay       7.4    9.1           12.8                  16.3             

LOS                  A      A             B                     C               

Approach Delay                           12.8                  16.3             

Approach LOS                              B                     C               

______________________________________________________________________________  

 

II. Rua Domingos Puppi x Diretriz Viária 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X DIRETRIZ                                 

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     DIRETRIZ                                                  

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             44     20       37     39                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.90   0.90     0.90   0.90                  

Hourly Flow Rate, HFR              48     22       41     43                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              2    0             0   2                     

Configuration                      T   TR              LT T                     

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      27            510                                   

Peak Hour Factor, PHF       0.90          0.90                                  

Hourly Flow Rate, HFR       30            566                                   

Percent Heavy Vehicles      10            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                          1        1                                       

Configuration                   L      R                                        

______________________________________________________________________________  



  
 

 
 

 
 

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |  L             R    |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    41     30            566                             

C(m) (vph)                 1472   768           1044                            

v/c                        0.03   0.04          0.54                            

95% queue length           0.09   0.12          3.36                            

Control Delay              7.5    9.9           12.5                            

LOS                         A      A             B                              

Approach Delay                           12.3                                   

Approach LOS                              B                                     

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X DIRETRIZ                                 

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     DIRETRIZ                                                  

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             21     17       33     25                    

Peak-Hour Factor, PHF              0.90   0.90     0.90   0.90                  

Hourly Flow Rate, HFR              23     18       36     27                    

Percent Heavy Vehicles             --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              2    0             0   2                     

Configuration                      T   TR              LT T                     

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      24            443                                   

Peak Hour Factor, PHF       0.90          0.90                                  

Hourly Flow Rate, HFR       26            492                                   

Percent Heavy Vehicles      10            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                          1        1                                       



  
 

 
 

 
 

Configuration                   L      R                                        

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |  L             R    |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    36     26            492                             

C(m) (vph)                 1510   824           1064                            

v/c                        0.02   0.03          0.46                            

95% queue length           0.07   0.10          2.49                            

Control Delay              7.4    9.5           11.3                            

LOS                         A      A             B                              

Approach Delay                           11.2                                   

Approach LOS                              B                                     

______________________________________________________________________________  

 

III. Diretriz Viária x Acesso Residencial 1 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         DIRETRIZ x R1                                             

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     DIRETRIZ                                                  

North/South Street:   ACESSO RESIDENCIAL 1                                      

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             30     27       109    246                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.90   0.90     0.90   0.90                  

Hourly Flow Rate, HFR              33     30       121    273                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                          No                                     

Lanes                              1    1             1   1                     

Configuration                      T   R               L  T                     

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      291           0                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.90          0.90                                  



  
 

 
 

 
 

Hourly Flow Rate, HFR       323           0                                     

Percent Heavy Vehicles      10            10                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                          1        1                                       

Configuration                   L      R                                        

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                L   |  L             R    |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    121    323           0                               

C(m) (vph)                 1490   445           1018                            

v/c                        0.08   0.73          0.00                            

95% queue length           0.26   5.76          0.00                            

Control Delay              7.6    31.7          8.5                             

LOS                         A      D             A                              

Approach Delay                           31.7                                   

Approach LOS                              D                                     

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         DIRETRIZ x R1                                             

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     DIRETRIZ                                                  

North/South Street:   ACESSO RESIDENCIAL 1                                      

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             16     24       95     215                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.90   0.90     0.90   0.90                  

Hourly Flow Rate, HFR              17     26       105    238                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                          No                                     

Lanes                              1    1             1   1                     

Configuration                      T   R               L  T                     

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  



  
 

 
 

 
 

Volume                      252           0                                     

Peak Hour Factor, PHF       0.90          0.90                                  

Hourly Flow Rate, HFR       280           0                                     

Percent Heavy Vehicles      10            10                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                          1        1                                       

Configuration                   L      R                                        

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                L   |  L             R    |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    105    280           0                               

C(m) (vph)                 1516   504           1039                            

v/c                        0.07   0.56          0.00                            

95% queue length           0.22   3.35          0.00                            

Control Delay              7.6    20.7          8.5                             

LOS                         A      C             A                              

Approach Delay                           20.7                                   

Approach LOS                              C                                     

______________________________________________________________________________  

 

IV. Diretriz x Acesso Residencial 2 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         DIRETRIZ x R2                                             

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     DIRETRIZ                                                  

North/South Street:   ACESSO RESIDENCIAL 2                                      

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      23                     109    93             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90                   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      25                     121    103            

Percent Heavy Vehicles      10     --     --              --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                               No                

Lanes                          1   1                      1    1                



  
 

 
 

 
 

Configuration                   L  T                      T   R                 

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                                             0             246            

Peak Hour Factor, PHF                              0.90          0.90           

Hourly Flow Rate, HFR                              0             273            

Percent Heavy Vehicles                             10            10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                                                 1        1                

Configuration                                          L      R                 

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         L          |                     |  L             R         

______________________________________________________________________________  

v (vph)             7                                   0             273       

C(m) (vph)          1299                                809           909       

v/c                 0.01                                0.00          0.30      

95% queue length    0.02                                0.00          1.27      

Control Delay       7.8                                 9.4           10.7      

LOS                  A                                   A             B        

Approach Delay                                                 10.7             

Approach LOS                                                    B               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         DIRETRIZ x R2                                             

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     DIRETRIZ                                                  

North/South Street:   ACESSO RESIDENCIAL 2                                      

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      20     6                      95     81             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90                   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       22     6                      105    90             

Percent Heavy Vehicles      10     --     --              --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             



  
 

 
 

 
 

RT Channelized?                                               No                

Lanes                          1   1                      1    1                

Configuration                   L  T                      T   R                 

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                                             0             214            

Peak Hour Factor, PHF                              0.90          0.90           

Hourly Flow Rate, HFR                              0             237            

Percent Heavy Vehicles                             10            10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                                                 1        1                

Configuration                                          L      R                 

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         L          |                     |  L             R         

______________________________________________________________________________  

v (vph)             22                                  0             237       

C(m) (vph)          1331                                804           928       

v/c                 0.02                                0.00          0.26      

95% queue length    0.05                                0.00          1.02      

Control Delay       7.8                                 9.5           10.2      

LOS                  A                                   A             B        

Approach Delay                                                 10.2             

Approach LOS                                                    B               

______________________________________________________________________________  

 

V. Diretriz Viária x Rua Mato Grosso x Acesso Residencial 3 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         DIRETRIZ x MATO GROSSO X R3                               

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   RESIDENCIAL 3 / DIRETRIZ                                  

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              



  
 

 
 

 
 

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      12     111    0        202    122    62             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       13     123    0        224    135    68             

Percent Heavy Vehicles      10     --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   2    0             0   2    0                

Configuration                   LT     TR              LT     TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      0      4      3        140    0      25             

Peak Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       0      4      3        155    0      27             

Percent Heavy Vehicles      10     10     10       10     10     10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT     LT  |         LTR         |         LTR              

______________________________________________________________________________  

v (vph)             13     224           7                     182              

C(m) (vph)          1310   1405          368                   295              

v/c                 0.01   0.16          0.02                  0.62             

95% queue length    0.03   0.57          0.06                  3.81             

Control Delay       7.8    8.0           15.0-                 35.0+            

LOS                  A      A             B                     E               

Approach Delay                           15.0-                 35.0+            

Approach LOS                              B                     E               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         DIRETRIZ x MATO GROSSO X R3                               

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   RESIDENCIAL 3 / DIRETRIZ                                  

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  



  
 

 
 

 
 

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      10     133    0        176    108    54             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       11     147    0        195    120    60             

Percent Heavy Vehicles      10     --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   2    0             0   2    0                

Configuration                   LT     TR              LT     TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      0      4      2        121    0      22             

Peak Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       0      4      2        134    0      24             

Percent Heavy Vehicles      10     10     10       10     10     10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT     LT  |         LTR         |         LTR              

______________________________________________________________________________  

v (vph)             11     195           6                     158              

C(m) (vph)          1336   1376          365                   338              

v/c                 0.01   0.14          0.02                  0.47             

95% queue length    0.02   0.49          0.05                  2.38             

Control Delay       7.7    8.0           15.0+                 24.7             

LOS                  A      A             C                     C               

Approach Delay                           15.0+                 24.7             

Approach LOS                              C                     C               

______________________________________________________________________________  

 

VI. Rua Mato Grosso x Rua Marcos Rigoni 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDRREOLI                                                 

Date Performed:       28/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         MATO GROSSO x MARCOS RIGONI                               

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             



  
 

 
 

 
 

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CENÁRIO3                                 

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   MARCOS RIGONI                                             

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             247    7        11     375                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.90   0.90     0.90   0.90                  

Hourly Flow Rate, HFR              274    7        12     416                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      11            14                                    

Peak Hour Factor, PHF       0.90          0.90                                  

Hourly Flow Rate, HFR       12            15                                    

Percent Heavy Vehicles      10            10                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    12            27                                     

C(m) (vph)                 1237          521                                    

v/c                        0.01          0.05                                   

95% queue length           0.03          0.16                                   

Control Delay              7.9           12.3                                   

LOS                         A             B                                     

Approach Delay                           12.3                                   

Approach LOS                              B                                     

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDRREOLI                                                 

Date Performed:       28/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         MATO GROSSO x MARCOS RIGONI                               



  
 

 
 

 
 

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CENÁRIO3                                 

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   MARCOS RIGONI                                             

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             249    7        20     318                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.90   0.90     0.90   0.90                  

Hourly Flow Rate, HFR              276    7        22     353                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              1    0             0   1                     

Configuration                          TR              LT                       

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      11            11                                    

Peak Hour Factor, PHF       0.90          0.90                                  

Hourly Flow Rate, HFR       12            12                                    

Percent Heavy Vehicles      10            10                                    

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        

Lanes                          0        0                                       

Configuration                      LR                                           

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |         LR          |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    22            24                                     

C(m) (vph)                 1235          518                                    

v/c                        0.02          0.05                                   

95% queue length           0.05          0.15                                   

Control Delay              8.0           12.3                                   

LOS                         A             B                                     

Approach Delay                           12.3                                   

Approach LOS                              B                                     

______________________________________________________________________________  

VII. Rua Mato Grosso x Acesso Residencial 4 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       



  
 

 
 

 
 

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         MATO GROSSO X ACESSO R4                                   

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   ACESSO R4                                                 

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      54     103                    307    0              

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90                   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       60     114                    341    0              

Percent Heavy Vehicles      10     --     --              --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   1                      1    0                

Configuration                   LT                            TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                                             0             114            

Peak Hour Factor, PHF                              0.90          0.90           

Hourly Flow Rate, HFR                              0             126            

Percent Heavy Vehicles                             10            10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /              No     /        

Lanes                                                 0        0                

Configuration                                             LR                    

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT         |                     |         LR               

______________________________________________________________________________  

v (vph)             60                                         126              

C(m) (vph)          1175                                       684              

v/c                 0.05                                       0.18             

95% queue length    0.16                                       0.67             

Control Delay       8.2                                        11.4             

LOS                  A                                          B               

Approach Delay                                                 11.4             

Approach LOS                                                    B               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  



  
 

 
 

 
 

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         MATO GROSSO X ACESSO R4                                   

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 3                                   

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   ACESSO R4                                                 

Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      130    46                     269    0              

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90                   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       144    51                     298    0              

Percent Heavy Vehicles      10     --     --              --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   1                      1    0                

Configuration                   LT                            TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                                             0             98             

Peak Hour Factor, PHF                              0.90          0.90           

Hourly Flow Rate, HFR                              0             108            

Percent Heavy Vehicles                             10            10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /              No     /        

Lanes                                                 0        0                

Configuration                                             LR                    

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT         |                     |         LR               

______________________________________________________________________________  

v (vph)             144                                        108              

C(m) (vph)          1219                                       723              

v/c                 0.12                                       0.15             

95% queue length    0.40                                       0.52             

Control Delay       8.3                                        10.9             

LOS                  A                                          B               

Approach Delay                                                 10.9             

Approach LOS                                                    B               

______________________________________________________________________________  

 

 



  
 

 
 

 
 

CENÁRIO 4 – FUTURO EM 2045 

(COM ALPHAVILLE E COM EMPREENDIMENTO VIZINHO) 

I. Rua Domingos Puppi x Avenida Mato Grosso 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X MATO GROSSO                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 5                                   

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      1250   7        112    396    12             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      1388   7        124    440    13             

Percent Heavy Vehicles      10     --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   2    0             0   2    0                

Configuration                   LT     TR              LT     TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      7      88       7      7      7              

Peak Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      7      97       7      7      7              

Percent Heavy Vehicles      10     0      0        10     0      0              

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT     LT  |         LTR         |         LTR              

______________________________________________________________________________  

v (vph)             7      124           111                   21               



  
 

 
 

 
 

C(m) (vph)          1049   447           166                   61               

v/c                 0.01   0.28          0.67                  0.34             

95% queue length    0.02   1.12          3.87                  1.26             

Control Delay       8.5    16.1          62.1                  92.3             

LOS                  A      C             F                     F               

Approach Delay                           62.1                  92.3             

Approach LOS                              F                     F               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X MATO GROSSO                              

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 5                                   

East/West Street:     MATO GROSSO                                               

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      895    7        115    507    14             

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      994    7        127    563    15             

Percent Heavy Vehicles      10     --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          0   2    0             0   2    0                

Configuration                   LT     TR              LT     TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      7      9      58       11     9      7              

Peak Hour Factor, PHF       0.90   0.90   0.90     0.90   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       7      10     64       12     10     7              

Percent Heavy Vehicles      10     0      0        10     0      0              

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        

Lanes                          0   1    0             0   1    0                

Configuration                      LTR                    LTR                   

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         LT     LT  |         LTR         |         LTR              



  
 

 
 

 
 

______________________________________________________________________________  

v (vph)             7      127           81                    29               

C(m) (vph)          939    641           196                   82               

v/c                 0.01   0.20          0.41                  0.35             

95% queue length    0.02   0.73          1.87                  1.36             

Control Delay       8.9    12.0          35.7                  71.2             

LOS                  A      B             E                     F               

Approach Delay                           35.7                  71.2             

Approach LOS                              E                     F               

______________________________________________________________________________  

 

II. Rua Domingos Puppi x Diretriz Viária 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X DIRETRIZ                                 

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 5                                   

East/West Street:     DIRETRIZ                                                  

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             754    20       37     373                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.90   0.90     0.90   0.90                  

Hourly Flow Rate, HFR              837    22       41     414                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              2    0             0   2                     

Configuration                      T   TR              LT T                     

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      27            510                                   

Peak Hour Factor, PHF       0.90          0.90                                  

Hourly Flow Rate, HFR       30            566                                   

Percent Heavy Vehicles      10            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                          1        1                                       



  
 

 
 

 
 

Configuration                   L      R                                        

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |  L             R    |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    41     30            566                             

C(m) (vph)                 729    173           629                             

v/c                        0.06   0.17          0.90                            

95% queue length           0.18   0.61          11.15                           

Control Delay              10.2   30.1          41.3                            

LOS                         B      D             E                              

Approach Delay                           40.8                                   

Approach LOS                              E                                     

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         DOMINGOS PUPPI X DIRETRIZ                                 

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 5                                   

East/West Street:     DIRETRIZ                                                  

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                             466    17       33     488                   

Peak-Hour Factor, PHF              0.90   0.90     0.90   0.90                  

Hourly Flow Rate, HFR              517    18       36     542                   

Percent Heavy Vehicles             --     --       10     --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                              2    0             0   2                     

Configuration                      T   TR              LT T                     

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      24            443                                   

Peak Hour Factor, PHF       0.90          0.90                                  

Hourly Flow Rate, HFR       26            492                                   

Percent Heavy Vehicles      10            0                                     

Percent Grade (%)                  0                      0                     



  
 

 
 

 
 

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                          1        1                                       

Configuration                   L      R                                        

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config                LT  |  L             R    |                          

______________________________________________________________________________  

v (vph)                    36     26            492                             

C(m) (vph)                 975    266           776                             

v/c                        0.04   0.10          0.63                            

95% queue length           0.11   0.32          4.60                            

Control Delay              8.8    20.0          17.3                            

LOS                         A      C             C                              

Approach Delay                           17.5                                   

Approach LOS                              C                                     

______________________________________________________________________________  

 

III. Rua Domingos Puppi x Acesso Condomínio Rio Verde 

Figuras de mérito da manhã 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: MANHÃ                                                     

Intersection:         Domingos Puppi x Acesso Rio Ve                            

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 5                                   

East/West Street:     ACESSO RIO VERDE                                          

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      17     64                     66     334            

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90                   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       18     71                     73     371            

Percent Heavy Vehicles      10     --     --              --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          1   1                      1    0                

Configuration                   L  T                          TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             



  
 

 
 

 
 

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                                             710           37             

Peak Hour Factor, PHF                              0.90          0.90           

Hourly Flow Rate, HFR                              788           41             

Percent Heavy Vehicles                             10            10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                                                 1        1                

Configuration                                          L      R                 

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         L          |                     |  L             R         

______________________________________________________________________________  

v (vph)             18                                  788           41        

C(m) (vph)          1075                                609           762       

v/c                 0.02                                1.29          0.05      

95% queue length    0.05                                31.70         0.17      

Control Delay       8.4                                 165.4         10.0-     

LOS                  A                                   F             A        

Approach Delay                                                 157.8            

Approach LOS                                                    F               

______________________________________________________________________________  

 

Figuras de mérito da tarde 

                 HCS+: Unsignalized Intersections Release 5.3                   

                                                                                

_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  

                                                                                

Analyst:              PRM                                                       

Agency/Co.:           ANDREOLI                                                  

Date Performed:       26/06/2016                                                

Analysis Time Period: TARDE                                                     

Intersection:         Domingos Puppi x Acesso Rio Ve                            

Jurisdiction:                                                                   

Units: U. S. Metric                                                             

Analysis Year:        2045                                                      

Project ID:  VERIFICAÇÃO CAPACIDADE CENÁRIO 5                                   

East/West Street:     ACESSO RIO VERDE                                          

North/South Street:   DOMINGOS PUPPI                                            

Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          

                                                                                

______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  

Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                

               Movement     1      2      3     |  4      5      6              

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                      24     38                     49     463            

Peak-Hour Factor, PHF       0.90   0.90                   0.90   0.90           

Hourly Flow Rate, HFR       26     42                     54     514            

Percent Heavy Vehicles      10     --     --              --     --             

Median Type/Storage         Undivided             /                             

RT Channelized?                                                                 

Lanes                          1   1                      1    0                

Configuration                   L  T                          TR                

Upstream Signal?                   No                     No                    

______________________________________________________________________________  



  
 

 
 

 
 

Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 

               Movement     7      8      9     |  10     11     12             

                            L      T      R     |  L      T      R              

______________________________________________________________________________  

Volume                                             445           23             

Peak Hour Factor, PHF                              0.90          0.90           

Hourly Flow Rate, HFR                              494           25             

Percent Heavy Vehicles                             10            10             

Percent Grade (%)                  0                      0                     

Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        

Lanes                                                 1        1                

Configuration                                          L      R                 

______________________________________________________________________________  

                                                                                

__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  

Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            

Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        

Lane Config         L          |                     |  L             R         

______________________________________________________________________________  

v (vph)             26                                  494           25        

C(m) (vph)          966                                 571           711       

v/c                 0.03                                0.87          0.04      

95% queue length    0.08                                9.62          0.11      

Control Delay       8.8                                 39.1          10.2      

LOS                  A                                   E             B        

Approach Delay                                                 37.7             

Approach LOS                                                    E               

______________________________________________________________________________  

 

 

 



 

Estudo Impacto Ambiental 
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Anexo XX – Oficio protocolado pelo empreendedor na COMEC – 
Solicitação de diretrizes Parecer Técnico 1/2016 
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Anexo XXI – Ofício emitido pelo Departamento de Ordenamento 
Territorial da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano de 

Campo Largo em 28 de maio de 2015, referente ao processo nº 
8.960/2015 
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